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36 067 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet 
inkomstenbelasting 2001 en enige andere 
wetten in verband met herziening van het 
pensioenstelsel, standaardisering van het 
nabestaandenpensioen, aanpassing van de 
fiscale behandeling van pensioen en enige 
andere wijzigingen ten aanzien van pensioen 
(Wet toekomst pensioenen) 

Nr. 87 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT 
Ontvangen 30 november 2022 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel GG, vierde onderdeel, wordt het voorgestelde 
vierde lid als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel a vervalt «dan wel». 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
aa. gedurende de periode dat de gewezen deelnemer direct na de 

beëindiging van de deelneming recht heeft op een uitkering op grond van 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de uitkering ontvangt, 
waarbij voor de hoogte van de dekking rekening wordt gehouden met de 
omvang van het arbeidsvermogen; dan wel. 

II

In artikel VII, onderdeel GG, vierde onderdeel, wordt het voorgestelde 
vierde lid als volgt gewijzigd: 

1. Aan het slot van onderdeel a vervalt «dan wel». 

2. Na onderdeel a wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:
aa. gedurende de periode dat de gewezen deelnemer direct na de 

beëindiging van de deelneming recht heeft op een uitkering op grond van 
de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de uitkering ontvangt, 
waarbij voor de hoogte van de dekking rekening wordt gehouden met de 
omvang van het arbeidsvermogen; dan wel. 
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Toelichting  

Dit amendement regelt dat ook gedurende de periode dat een gewezen 
deelnemer recht heeft op een uitkering op grond van de Wet WIA en die 
uitkering ook ontvangt, de risicodekking voor het nabestaandenpensioen 
doorloopt naar evenredigheid van de omvang van het arbeidsvermogen 
van de gewezen deelnemer. Op dit moment kent de wet op dit punt een 
leemte: als de gewezen deelnemer na einde deelneming in de Werkloos-
heidswet belandt, loopt de dekking wel door, op kosten van het collectief, 
maar als de gewezen deelnemer na einde deelneming (of na de Ziektewet) 
vanwege arbeidsongeschiktheid in de Wet WIA belandt, loopt de dekking 
niet (gegarandeerd) door. Deze leemte is onwenselijk aangezien de 
behoefte aan een nabestaandenpensioen in de Wet WIA over algemeen 
groter is. In sommige gevallen voorziet de pensioenregeling in een 
zogenaamde premievrijstelling bij invaliditeit, waardoor de deelnemer ook 
in de Wet WIA blijft deelnemen in de pensioenregeling en dus gedekt blijft 
voor het nabestaandenpensioen. Echter, niet elke pensioenregeling kent 
deze premievrijstelling en in sommige situaties voldoet een gewezen 
deelnemer niet aan de voorwaarden van de premievrijstelling. Dit 
amendement beoogt voor deze gewezen deelnemers een wettelijk 
vangnet te bieden om te waarborgen dat ook zij hun (risico)dekking van 
het nabestaandenpensioen behouden. 
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