
Wet 'Toekomst Pensioenen' maart 2022 
Beste leden 

Deze nieuwsbrief is in belangrijke mate gewijd aan het nieuwe Wetsvoorstel ‘Toekomstig 
Pensioenen’. 
In de laatste week van maart heeft het Kabinet dit wetsvoorstel naar de Tweede Kamer 
gestuurd en hebben alle partijen, de politieke partijen, werkgevers, seniorenorganisatie, 
vakbonden, pensioenverenigingen hierop gereageerd. Hieronder staan een aantal 
interessante documenten die gepubliceerd zijn. 

Gesprek met Minister Schouten. 

In week 11 spraken Koepel-voorzitter John Kerstens en vertegenwoordigers van andere 
seniorenorganisaties met minister Carola Schouten, minister voor Armoedebestrijding, 
Participatie en Pensioenen. Centraal in dat gesprek stond het wetsvoorstel Toekomst 
Pensioenen, dat volgende week aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden. Dat 
wetsvoorstel is de vertaling van het in 2019 door kabinet, vakbonden en werkgevers gesloten 
pensioenakkoord. 
Als u het verslag wilt lezen klik dan op:  Verslag 

Kabinet dient nieuwe pensioenwet na vertraging alsnog in bij Tweede Kamer 

Het kabinet dient de uitgestelde pensioenwet alsnog in bij de Tweede Kamer. Het is de 
bedoeling dat de wet, die voor onder meer een toekomstbestendiger pensioenstelsel moet 
zorgen, volgend jaar van kracht wordt. Daarmee neemt de kans op indexering van de 
pensioenen mogelijk toe. 
Als u het hele artikel wilt lezen klik dan op: Kabinet dient Pensioenwet in.  

Nieuwe Pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. 

Donderdag, 31 maart 2022, is de nieuwe pensioenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. Het 
hele stelsel gaat op de schop. De zekerheid over de hoogte van het pensioen dat je krijgt, 
verdwijnt. Daar staat tegenover dat pensioenen in goede tijden sneller kunnen worden 
verhoogd. 
Als u het hele artikel wilt lezen klik dan op:  Pensioenwet naar de Tweede Kamer 

Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen in huidige vorm onacceptabel. 

Op 30 maart 2022 reageert de Koepel Gepensioneerden en haar collega organisaties als 
volgt: 
In een gezamenlijk persconferentie hebben bedoelde partijen het wetsvoorstel Toekomst 
Pensioenen vandaag toegelicht. Daartoe was een heel media spektakel opgetuigd, dat 
vooral moest uitstralen dat sprake is van een breed maatschappelijk draagvlak onder de 
plannen voor een nieuw pensioenstelsel. Eén probleem: dat brede draagvlak is er niet, in 
ieder geval niet onder senioren en hun organisaties. 
Als u het volledige artikel wilt lezen: Pensioenwet onacceptabel 

Het gezamenlijke persbericht van de Seniorencoalitie.  

Op 30 maart 2022 heeft Seniorencoalitie een persbericht verstuurd. 
De Seniorencoalitie vindt de wet ‘Toekomst Pensioenen’ in de huidige vorm onacceptabel. Al 
vóór 2027 moeten de pensioenen worden geïndexeerd, maar daar is in het wetsvoorstel 



weinig zicht op. Daarmee breekt het kabinet zijn belofte van een koopkrachtig pensioen. 
Wilt  u het hele persbericht lezen klik dan op:  Persbericht Seniorencoalitie 

Mededeling: 

Herbenoeming van Theo Bruinsma in het bestuur PME. 

Vanuit PME is ons meegedeeld dat de heer Theo Bruinsma, die wij hadden voorgedragen 
voor herbenoeming in het PME bestuur, ook daadwerkelijk benoemd is voor een nieuw 
termijn van 4 jaar. 
Het is één van de doelstellingen van de Vereniging van Gepensioneerden bij PME om in het 
bestuur van PME Pensioenfonds te participeren en dat is weer gelukt. 
Theo Bruinsma zal in het VGPME-Nieuws van (april/mei) zijn positie toelichten. 

Met vriendelijke groet, VGPME Web team. 
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