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1. De vergunningverlening van het Algemeen Pensioenfonds
•

artikel 112a PW per 1 januari 2016 Het is verboden zonder een daartoe door de toezichthouder verleende vergunning in
Nederland het bedrijf van een algemeen pensioenfonds uit te oefenen. (eerste lid) De toezichthouder verleent op aanvraag
een vergunning als bedoeld in het eerste lid indien de aanvrager zetel heeft in Nederland en aantoont dat zal worden voldaan
aan (…). (tweede lid)

•
•

•

DNB heeft in 2015 verkennende gesprekken gevoerd met partijen die een APF willen oprichten
DNB heeft, zodra de wetgeving was vastgesteld, informatie verstrekt via Open Boek Toezicht, zoals:

toelichting met factsheets

Q&A’s

een vergunningaanvraagformulier
Voor behandeling van een aanvraag moeten kosten worden betaald (leges), op de aanvraag wordt in beginsel binnen 13
weken beslist, een aanvraag moet bepaalde informatie bevatten, zolang de aanvraag niet de nodige informatie bevat kan de
beslistermijn worden opgeschort, bij uitblijven van de nodige informatie kan de aanvraag buiten behandeling worden gesteld.
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2. De belangrijkste onderwerpen bij de vergunningverlening

A

Governance

B

Uitbesteding

C

Weerstandsvermogen

D

Financiële opzet van de kringen
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A) Governance

o Adequate en heldere
governancestructuur
o Onafhankelijk APF (in state, mind en

appearance)

Vastlegging in
‘Beschrijving besturing
en toezicht’

o Afspraken over bevoegdheden BO in
relatie tot bestuur
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B) Uitbesteding
Bij beoordeling van de uitbesteding kijkt DNB of:
• sprake is van een zakelijk en marktconform uitbestedingscontract, oa:

 looptijd
 beëindigingsvoorwaarden
 beperkingen van de aansprakelijkheid
• wordt voldaan aan de ‘Guidance uitbesteding
door pensioenfondsen’ van DNB (bij aanvang
uitzondering van de keuze van de uitvoerder)
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C) Weerstandsvermogen

Bij de beoordeling van het weerstandsvermogen kijkt DNB of:
• het weerstandsvermogen doorlopend, met een bepaald minimum,

aanwezig is
• het weerstandsvermogen juist is vastgesteld en uit de juiste

componenten bestaat
• het APF een adequate risicoanalyse heeft uitgevoerd
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D) Financiële opzet van de kringen
Bij de beoordeling van de financiële opzet kijkt DNB of:
• er een scheiding is tussen de kringvermogens onderling en tussen de
kringvermogens en het weerstandsvermogen;
• er binnen een collectiviteitskring voldoende waarborgen zijn voor een
evenwichtige belangenafweging en derhalve toekomstige risico- en
vermogensoverdrachten tussen verschillende regelingen zo veel mogelijk
worden voorkomen;
• in de uitvoeringsovereenkomst duidelijk is vastgelegd welke kosten worden
toegerekend aan de kringen.
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3. Algemene indrukken van de lopende vergunningaanvragen



Animo: er lopen 7 aanvragen van professionele partijen



De aanvragen: informatie wordt overzichtelijk aangeleverd, is van degelijke kwaliteit, wel aanvullingen nodig



Proces: meerdere rondes voor informatieverstrekking (excl. voorbesprekingen), op onderdelen inhoudelijke discussie



Onafhankelijkheid van het APF is een aandachtspunt




Vastlegging in
‘Beschrijving besturing
Bijzondere toepassing van de uitbestedingsregels vraagt nauwgezette toetsing (zakelijk en marktconform contract)
en toezicht’
Kostenregeling als onderdeel van de uitvoeringsovereenkomst moet voldoende concreet zijn



Terugbetalingsverplichting van het weerstandsvermogen is niet toegestaan



Toekomstige risico- en vermogensoverdrachten tussen verschillende regelingen binnen één kring moeten zoveel
mogelijk worden beperkt



Wettelijk is twee dagelijks beleidsbepalers toegestaan, in de praktijk lijkt dat niet realistisch/te kwetsbaar
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4. Vervolg

•

Komende maanden vergunningverlening voor de eerste Algemeen
Pensioenfondsen

•

Na vergunningverlening is nog een Collectieve Waardeoverdracht vereist
voor werking van een collectiviteitskring
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Vragen?
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