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De voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor SZW heeft op 16 september 

2022 gesproken met de voorzitter van de Commissie Parameters over de 

voortgang van de Commissie Parameters. De voorzitter van de Commissie 

Parameters heeft mij per brief op de hoogte gesteld van dat gesprek.  

 

De voorzitter van de Tweede Kamercommissie voor SZW heeft verzocht om, 

indien mogelijk, al vóór de procedurevergadering van donderdag 22 september 

over dit gesprek geïnformeerd te worden. Als bijlage treft u de brief van de 

Commissie Parameters aan. 

 

De Minister voor Armoedebeleid, 

Participatie en Pensioenen, 

 

 

 

 

 

C.J. Schouten 



De Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen 
Parnassusplein 5 
2511 VX Den Haag 

Datum: 21 september 2022 

Betreft: Gesprek tussen voorzitter Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en 

voorzitter Commissie Parameters 

Geachte mevrouw Schouten, 

Op verzoek van de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna de 

VKC) heb ik op 16 september 2022 gesproken met de voorzitter van de VKC over de voortgang 

van de Commissie Parameters (hierna de commissie). Het gesprek zag op de verwachte 

opleverdatum, de oorzaak voor de later dan in uw Besluit benoemingen Commissie Parameters 

voorziene oplevering en het verzoek om een tussentijdse technische briefing. In deze brief breng 

ik u op de hoogte van het gesprek en zal ik een en ander nader toelichten.  

In mijn brief van 23 juni 2022 heeft de commissie aangegeven dat zij het vooralsnog haalbaar 

acht om in het vierde kwartaal van dit jaar haar advies uit te brengen. De voorzitter van de VKC 

heeft gevraagd om een concretere verwachte opleverdatum. De commissie kan u meedelen dat zij 

vooralsnog verwacht haar werkzaamheden te kunnen afronden binnen de benoemingstermijn zoals 

opgenomen in het gewijzigde Besluit benoemingen Commissie Parameters. Dat betekent dat de 

commissie naar verwachting uiterlijk 30 november 2022 een advies zal uitbrengen. 

Daarnaast heb ik de voorzitter van de VKC toegelicht waarom de commissie het advies later 

oplevert dan eerder voorzien. Zoals aangegeven in bovengenoemde brief kosten de technische 

werkzaamheden meer tijd dan verwacht. Zo ontwikkelt de commissie een geheel nieuw model 

voor zowel de economische scenario’s als de voorheen niet wettelijk voorgeschreven risico-

neutrale scenario’s. 

De commissie zal op basis van onder andere wetenschappelijke literatuur haar advies over de 

economische scenario’s, de risico-neutrale scenario’s, het aantal te gebruiken scenario’s, de 

parameters en de UFR uitbrengen. Na oplevering van het advies kan de wetgever de benodigde 

lagere wet- en regelgeving rondom de scenario’s en de parameters opstellen. De commissie kan 

zich voorstellen dat voor dat doel de effecten van de scenario’s, parameters en UFR op de 

verschillende wettelijke toepassingen door de wetgever inzichtelijk gemaakt en beoordeeld 

worden. Voor zulke berekeningen zijn aannames nodig over de keuzes die sociale partners en de 

fondsbesturen binnen het voorgestelde wettelijk kader zullen maken over hun nieuwe 

pensioenregelingen en de transitie. De commissie wil voorkomen dat zij zelf aannames moet 

maken over dergelijke keuzes, die in de praktijk verschillend kunnen uitpakken. De commissie 

adviseert over de scenario’s, het aantal te gebruiken scenario’s, de parameters en de UFR.  

Tevens heb ik de voorzitter van de VKC conform mijn eerdere brief van 9 augustus 2022 

meegedeeld dat de commissie een tussentijdse technische briefing niet opportuun vindt. Op dit 

moment is de commissie nog bezig met het uitvoeren van het onderzoek. Omdat de onderwerpen 

sterke onderlinge samenhang hebben, kan de benodigde besluitvorming ten behoeve van het 

gevraagde oordeel slechts in combinatie worden uitgevoerd. Bijgevolg zal de commissie een 

integraal advies uitbrengen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Femke de Vries 

Voorzitter van de Commissie Parameters 
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