
Postbus 90801
2509 LV  Den Haag
Parnassusplein 5
T   070 333 44 44
www.rijksoverheid.nl

Onze referentie
2023-0000185341

Bijlage
Conceptbesluit toekomst     
pensioenen, het conceptbesluit 
experiment pensioenregeling 
zelfstandigen en het 
conceptbesluit nettopensioen

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal
Prinses Irenestraat 6
2595 BD Den Haag

2595BD6

Datum 23 maart 2023
Betreft Conceptbesluiten wetsvoorstel toekomst pensioenen

Pagina 1 van 1

In het kader van de wetsbehandeling van het wetsvoorstel toekomst pensioenen 
in de Eerste Kamer heb ik besloten om de lagere regelgeving, die reeds voor 
advies is voorgelegd aan de Raad van State, te delen met de Eerste Kamer. Met 
het oog op een gelijke informatiepositie tussen uw Kamer en de Eerste Kamer bied 
ik u deze ook voor de volledigheid aan, zodat u hier kennis van kunt nemen. 
 
In de planningsbrief over het wetsvoorstel toekomst pensioenen is de planning 
toegelicht van de conceptbesluiten.1 Daarbij is aangegeven dat de 
conceptbesluiten openbaar worden zodra deze voor advies worden voorgelegd aan 
de Raad van State. Inmiddels zijn het conceptbesluit toekomst pensioenen, het 
conceptbesluit experiment pensioenregeling zelfstandigen en het conceptbesluit 
nettopensioen voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Daarnaast is het 
conceptbesluit parameters, wat ook onderdeel is van de lagere regelgeving onder 
het wetsvoorstel toekomst pensioenen, in voorhang bij uw Kamer sinds 24 
februari jl.De conceptbesluiten zijn te vinden op de wetgevingskalender: 
https://wetgevingskalender.overheid.nl/.2 
 
Ondertussen wordt ook gewerkt aan de twee ministeriele regelingen die onder het 
wetsvoorstel toekomst pensioenen vallen. De ministeriële regelingen zullen naar 
verwachting in april in concept gereed zijn en gedeeld kunnen worden met zowel 
de Eerste als de Tweede Kamer. Op dat moment is alle lagere regelgeving 
beschikbaar. 
 
De Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen, 
 
 
 
 
 
C.J. Schouten 

 
1 Kamerstuk 36067, nr. 187. 
2 Conceptbesluit toekomst pensioenen: https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK013623; 
conceptbesluit experiment pensioenregeling zelfstandigen: 
https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK013619;  
conceptbesluit nettopensioen: https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK013620.  
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