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Per brief heeft uw commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gereageerd 
op de planningsbrief van de Minister van SZW en mij. In uw brief geeft u allereerst 
aan dat er complexe wetgevingstrajecten op stapel staan met tijdpaden die op 
voorhand zeer ambitieus lijken. U geeft aan dat de veelheid aan voorstellen en 
onderwerpen vereist dat de planning voldoende ruimte biedt aan de senaat om 
zich grondig voor te bereiden. Wij zijn ons daar terdege van bewust en zullen hier 
zo goed mogelijk rekening mee houden.  
 
Voorts geeft u in uw brief aan dat u hecht aan een goede behandeling van het 
wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, en u vraagt mij om uitvoeringsregels eerder 
ter beschikking te stellen van uw Kamer, zodat uw Kamer op een rustige en 
adequate wijze de beoordeling van het wetsvoorstel ter hand kan nemen.  
 
Net als u hecht ik zeer aan een goede parlementaire behandeling van het 
wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Ik doe er dan ook alles aan om, gelet op de 
beoogde inwerkingtreding per 1-1-2023, het wetsvoorstel op een zorgvuldige 
wijze zo spoedig mogelijk aan te bieden aan de Tweede Kamer. Dit zal ik naar 
verwachting eind maart kunnen doen.  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan de afronding van de lagere regelgeving. De 
lagere regelgeving wordt na de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede 
Kamer zo spoedig mogelijk opengesteld voor internetconsultatie. Uitzondering 
daarop is het onderdeel dat ziet op de parameters en scenariosets, omdat voor 
het opstellen hiervan het advies van de Commissie Parameters afgerond moet 
zijn. De afronding hiervan is rond de zomer voorzien.1  
 
Een aantal onderdelen van de lagere regelgeving dient bij het parlement te 
worden voorgehangen. Het is mijn ambitie de lagere regelgeving over parameters 
en scenario’s, de uitvoering van nettopensioen door pensioenfondsen en de 
experimenten met deelname van ZZP’ers na het zomerreces voor te hangen bij de 
Tweede en Eerste Kamer. Voor de laatste twee ontwerpbesluiten geldt daarbij dat 
ik voornemens ben deze ook in internetconsultatie te brengen.  

 
1 Kamerstukken I, 2021/22, 32043, AZ 
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Beide Kamers hebben dan tijdens de behandeling van het wetsvoorstel de 
beschikking over alle informatie die van belang is, inclusief de relevante lagere 
regelgeving.  
 
Ik wil uw Kamer graag, met respect voor de staatsrechtelijke verhoudingen en de 
positie van de Tweede Kamer, zo goed en vroeg als mogelijk informeren over het 
wetsvoorstel en de lagere regelgeving. Zo zal ik uw Kamer direct informeren over 
de start van de internetconsultatie van de ontwerpbesluiten, zodat u daar tijdig 
kennis van kunt nemen. 
 
 
De Minister voor Armoedebeleid,  
Participatie en Pensioenen, 
 
 
 
 
 
C.J. Schouten


