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Geachte mevrouw Schouten,  

 

De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben kennisgenomen 

van het afschrift van uw brief aan de Tweede Kamer over het advies van de Commissie Parameters.1 

De leden van de CDA-fractie wensen naar aanleiding van het advies van deze commissie de vol-

gende vragen te stellen, aangezien deze nieuwe parameterset ervoor zorgt dat fondsen die de me-

thodiek van de gedempte kostendekkende premie hanteren een premiestijging van meer dan 10% 

in rekening moeten brengen of de opbouw (verder) moeten korten.  

 

1. Vindt u het gewenst dat de pensioenpremie omhoog gaat terwijl in het Pensioenakkoord is 

afgesproken dat gestreefd wordt naar stabiele premies? 

2. Bent u bereid maatregelen te nemen om dit te voorkomen, bijvoorbeeld door fondsen toe te 

staan om de vijfjaarsperiode van de rentecurve van einde 2019 of 2020 af te breken en voor 

2024 en de jaren daarna de rentecurve van eind 2023 toe te passen? 

3. Bent u bereid het fiscale kader te verruimen om fondsen in staat te stellen de maximale op-

bouw fiscaal gefaciliteerd te financieren? 

4. Is het juist dat de Pensioenfederatie berekeningen heeft gemaakt die indiceren dat het voor-

stel Wet toekomst pensioenen er voor jongeren lang niet meer zo goed uitziet als volgens 

eerdere inzichten?  

5. Zou u kunnen toelichten of de nieuwe parameterset invloed had op de berekeningen die zijn 

gepresenteerd aan de leden van de Tweede Kamer bij de behandeling van het voorstel Wet 

toekomst pensioenen?  

 
  

 

1 Kamerstukken I 2022/2023, 36067 / 32043, A. 

 



 datum 06 februari 2023 

 ons kenmerk 170746.41U  

 blad 2 

 

 

 

 

 

De leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken met belangstelling 

uit naar uw beantwoording en ontvangen deze graag binnen vier weken.  

 

Hoogachtend, 

 

Dr. M.L. Vos 

Voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

 


