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Besluit van 7 december 2022 tot wijziging van 
het Besluit van 21 november 2022 (Stb. 2022, 
467) tot vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de Wet van 28 september 
2022 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en enige andere 
wetten in verband met aanpassing van de 
regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein 
pensioen en invoering van afkoop klein 
nettopensioen en nettolijfrente (Stb. 2022, 387) 
in verband met het corrigeren van de 
inwerkingtreding van genoemde wet 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie 
en Pensioenen van 5 december 2022, nr. 2022-0000257371; 

Gelet op artikel VIII, eerste lid, van de Wet van 28 september 2022 tot 
wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige 
andere wetten in verband met aanpassing van de regeling voor waarde-
overdracht en afkoop klein pensioen en invoering van afkoop klein 
nettopensioen en nettolijfrente (Stb. 2022, 387); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

ARTIKEL I  

Het enig artikel van het Besluit van 21 november 2022 (Stb. 2022, 467) 
tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 
28 september 2022 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomsten-
belasting 2001 en enige andere wetten in verband met aanpassing van de 
regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein pensioen en invoering 
van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente (Stb. 2022, 387) komt te 
luiden: 
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Enig artikel  

De Wet van 28 september 2022 tot wijziging van de Pensioenwet, de 
Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met 
aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein 
pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 
(Stb. 2022, 387) treedt, in werking met ingang van 1 januari 2023. 

Onze Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 7 december 2022 
Willem-Alexander 

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 
C.J. Schouten 

Uitgegeven de negende december 2022 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 
D. Yeşilgöz-Zegerius 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit corrigeert de inwerkingtreding van het besluit van 
21 november 2022 (Stb. 2022, 467) dat de inwerkingtreding van de Wet 
van 28 september 2022 tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met 
aanpassing van de regeling voor waardeoverdracht en afkoop klein 
pensioen en invoering van afkoop klein nettopensioen en nettolijfrente 
regelt. Abusievelijk waren in genoemd besluit artikelen opgenomen die 
reeds in werking zijn getreden. Dit betrof de artikelen IV, V, onderdeel A, 
en VI, onderdeel A, van de wet. 

De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 
C.J. Schouten
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