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Kamer wil één wetsvoorstel voor doorbeleggen bij dc
Olaf Boschman
17 februari 2016

Kunnen de regering en Helma Lodders (VVD) niet alsnog komen met
één gezamenlijk wetsvoorstel dat beleggingsrisico in de uitkeringsfase
bij premieregelingen mogelijk maakt? Dat was gisteren de
belangrijkste vraag tijdens de plenaire behandeling van het
initiatiefwetsvoorstel van Lodders in de Tweede Kamer.
hh

Ook regeringspartij PvdA steunt de oproep aan Lodders en het kabinet om er
samen uit te komen. Beide wetsvoorstellen hebben goede punten en het is niet
wenselijk als er straks meerdere pensioenproducten op de markt komen die in
essentie hetzelfde regelen, zo was de teneur.
In beide gevallen kan de pensioenuitkering fluctueren, omdat deelnemers anders
dan nu niet verplicht een vaste pensioenuitkering hoeven aan te kopen. 'Het
verschil tussen beide wetsvoorstellen is dat het bij mevrouw Lodders heel snel
kan schommelen en dat er bij de staatssecretaris een veer aan de schommel zit
waardoor het wat minder schommelt', aldus Paul Ulenbelt (SP).
Helma Lodders
In het debat gisteren konden Kamerleden alleen vragen stellen. De
reactie van Lodders volgt in de eerste week van maart, na het Krokusreces. Dan
komt ook het wetsvoorstel van de regering aan de orde. Veel Kamerleden willen
voor die tijd duidelijkheid van Lodders en staatssecretaris Klijnsma van Sociale
Zaken of ze hun voorstellen gaan samenvoegen.

Zo niet, dan zullen verschillende Kamerleden proberen met amendementen de
voorstellen meer op elkaar te laten lijken. 'Het zijn twee ruwe diamanten en ik
zou aan beide willen slijpen', zei Steven van Weyenberg (D66). Maar dat slijpen is
lastig, omdat
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De VVD, de partij van Lodders, was van de partijen in het debat de enige die niet
expliciet vroeg naar het samenvoegen. Aukje de Vries, die het woord voerde
omdat Lodders als indiener op de plek van het kabinet zat, zei dat haar partij wel
een amendement overweegt voor een hoog/laag-constructie. Dat ontbreekt nu in
het initiatiefwetsvoorstel.
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