
31 226 Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet
verplichte beroepspensioenregeling en enige
andere wetten

Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN HAMER EN OMTZIGT
Ontvangen 29 november 2007

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel Aa, wordt als volgt gewijzigd:
A. In de aanhef wordt de zinsnede «wordt een lid toegevoegd»

vervangen door: worden twee leden toegevoegd.
B. In artikel 2, zevende lid, vervalt «of krachtens».
C. Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
8. De voordracht voor een krachtens het zevende lid vast te stellen

algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan vier weken nadat
het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd,
tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten
minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers
de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene
maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een
daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.

II

Artikel II, onderdeel Aa, onder 2, wordt als volgt gewijzigd:
A. In de aanhef wordt de zinsnede «wordt een lid toegevoegd»

vervangen door: worden twee leden toegevoegd.
B. In artikel 2, tweede lid, vervalt «of krachtens».
C. Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. De voordracht voor een krachtens het tweede lid vast te stellen

algemene maatregel van bestuur kan worden gedaan vier weken nadat
het ontwerp aan de beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd,
tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten
minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers
de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene
maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een
daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend.
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Toelichting

In het wetsvoorstel wordt vastgelegd dat de regering regels kan stellen
over de definitie van een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Dit amendement regelt dat de regering deze definitie middels een
Algemene Maatregel van Bestuur dient vast te leggen en niet in lagere
regelgeving. Verder wordt de parlementaire betrokkenheid geregeld door
een voorhang bij beide Kamer van de Staten-Generaal.

Het is namelijk van het grootste belang dat aanvullingen een prikkel tot
groter gebruik van de restverdiencapaciteit intact later.

De indieners zijn van mening dat deze AMvB dient te vervallen,
wanneer de private WGA wordt ingevoerd.

Hamer
Omtzigt
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