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23427 Regels tot aanwijzing van een rechtspersoon die
tegen een maximum-premie aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen aanbiedt
aan werknemers met een verhoogd
arbeidsongeschiktheidsrisico (Wet
medefinanciering aanvullende
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen)

Nr. 10 AMENDEMENTEN VAN DE LEDEN GROENMAN EN LINSCHOTEN
Ontvangen 23 november 1993

De ondergetekenden stellen de volgende amendementen voor:

In de considerans vervalt «en pensioenfondsen».

In artikel 1 vervalt onderdeel d.

In artikel 4, vervalt «alsmede pensioenfondsen die dergelijke risico's
dekken, en de Minister van Defensie namens het Rijk,».

IV

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
A. In het eerste lid wordt «Door Onze Minister aangewezen represen–

tatieve organisaties van verzekeraars en pensioenfondsen kunnen in
gezamenlijke overeenstemming» vervangen door: De door Onze Minister
aangewezen representatieve organisatie van verzekeraars kan.

Verder vervalt «en elk afzonderlijk pensioenfonds als bedoeld in artikel
4, en de Minister van Defensie namens het Rijk,».

B. In het tweede lid wordt «organisaties» vervangen door: organisatie.
Verder vervalt «in gezamenlijke overeenstemming» en wordt

«vaststellen» vervangen door: vaststelt.
C. Het derde lid vervalt.
D. In het vierde lid wordt «organisaties als bedoeld in het eerste lid na

die vaststelling in gezamenlijke overeenstemming een vereveningsre–
geling als bedoeld in het eerste lid vaststellen» vervangen door: de in het
eerste lid bedoelde organisatie na die vaststelling een vereveningsre–
geling als bedoeld in het eerste lid vaststelt.

E. In het zesde lid vervalt in de eerste volzin «, elk afzonderlijk pensi–
oenfonds dat dergelijke risico's dekt, alsmede de Minister van Defensie
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namens het Rijk» en vervalt in de tweede volzin «, het pensioenfonds of
de Minister van Defensie».

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:
A. In het eerste lid vervalt «en pensioenfondsen».
B. In het tweede lid vervalt «en pensioenfondsen» en «, alsmede de

Minister van Defensie namens het Rijk».

Toelichting

De amendementen strekken ertoe te voorkomen dat pensioenfondsen
worden betrokken bij de vereveningsregeling met betrekking tot de
individuele verzekeringen die worden afgesloten bij het zogenaamde
Waarborgfonds. Pensioenfondsen dienen niet wettelijk verplicht te
worden om mee te betalen aan tekorten op individuele polissen die zij
zelf niet kunnen aanbieden.

Groenman
Linschoten
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