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Geachte mevrouw Klijnsma, 

 

Op 13 juli 2015 heeft u verzocht te adviseren over de gevolgen voor de regeldruk van het 

ontwerpbesluit algemeen pensioenfonds (APF). Over het wetsvoorstel hebben wij al in een 

eerder stadium, namelijk op 14 februari 2014 en 25 augustus 2015, advies uitgebracht.
1
  

Wij maken graag van de door u geboden mogelijkheid gebruik om ook op het ontwerpbesluit 

een reactie te geven. Ons advies treft u hieronder aan. Wij maken u er overigens graag op 

attent dat de bij dit besluit geboden adviestermijn korter is dan de vier weken die het 

Instellingsbesluit van Actal ons biedt. Wij verzoeken u bij volgende adviesaanvragen deze 

termijn te respecteren.  

Toetsingskader 
Wij hebben de gevolgen voor de regeldruk beoordeeld aan de hand van het volgende 

toetsingskader:  

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Is de regeldruk proportioneel ten opzichte van het beleidsdoel? Zijn er minder belastende 

alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met het oog op de dienstverlening? 

Gelet op de aard van het besluit richten wij onze reactie op de 2
e
 en 3

e
 toetsvraag. 

Aanpassing nodig van de berekening van de effecten voor de regeldruk  
De toelichting op het ontwerpbesluit beschrijft en berekent de gevolgen voor de regeldruk. De 

verplichting tot het aanhouden van een weerstandsvermogen leidt structureel tot extra 

regeldruk. De extra inhoudelijke nalevingskosten (rentederving en kosten) ten gevolge van de 

verplichting tot het aanhouden van een weerstandskas is met een structurele toename van de 

regeldruk met € 12 mln. adequaat in beeld gebracht. Dat geldt ook voor de incidentele en 

structurele toename van de regeldruk als gevolg van de inrichting van de organisatie van en de 

procedures voor de rapportageplicht in het kader van het toezicht op de weerstandskas. Deze 

bedragen € 21.600,- (eenmalig) respectievelijk € 2.160,- (structureel)). In de berekeningen is er 

evenals bij het wetsvoorstel van uitgegaan dat er de komende jaren 10 APF-en zullen komen 

c.q. zijn.  

                                                      
1
 Brieven aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 februari 2014 en 25 augustus 2014, 

onze kenmerken JtH/RvZ/MK/RH/2014/011 en JtH/RvZ/MK/2014/082, beide gepubliceerd op www.actal.nl  
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Op twee onderdelen moeten de beschrijving en berekening van de toelichting worden 

aangevuld: 

 In het ontwerpbesluit worden ook regels gesteld met betrekking tot het 

weerstandsvermogen van een APF, bijvoorbeeld die over de toetsing van de 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Verder verplicht het besluit  een APF bij de 

aanvraag van de vergunning bescheiden te overleggen waaruit blijkt van de aanwezigheid 

van een weerstandsvermogen blijkt en dat het APF gedurende de eerste drie jaren over het 

vereiste weerstansvermogen kan beschikken. Deze verplichtingen zijn noch in de 

beschrijving en berekening van de effecten van de wet
2
 noch in  die van het besluit 

opgenomen; 

 Bij de berekening van de effecten van het opnieuw afsluiten van uitvoerings-

overeenkomsten is er in de berekening bij het wetsvoorstel van uitgegaan dat gewerkt zou 

kunnen worden met standaarduitvoeringsovereenkomsten. Het in dit besluit opgenomen  

art. 10c schept echter de verplichting om in de uitvoeringsovereenkomst een onderscheid  

te maken tussen administratieve uitvoeringskosten, de vermogensbeheerkosten en de 

transactiekosten. Deze verplichting betekent dat niet zonder meer de standaard-

overeenkomsten kunnen worden gebruikt. De nieuwe verplichting leidt tot hogere 

inhoudelijke nalevingskosten, die in de toelichting aanvullend moeten worden berekend en 

verantwoord. 

 

Wij adviseren u de beschrijving en berekening van de effecten op de twee genoemde 

onderdelen aan te vullen. 

Maak inzichtelijk op welke wijze de regeldruk kan afnemen bij het regulier toezicht 

Het is volgens het wetsvoorstel verboden om het bedrijf van een APF uit te oefenen zonder te 

beschikken over een vergunning van de toezichthouder (DNB). Om deze te verkrijgen moet een 

APF een aanvraag indienen. Deze moet vergezeld gaan van schriftelijke informatie en 

documentatie. Deze verplichting is in dit besluit in detail ingevuld.  

 

In onze brief van 25 augustus 2014 
3
 hebben wij geadviseerd om in deze aanvraagprocedure 

met name naar de systeemwaarborgen te kijken. Zijn op basis van de aangeleverde 

documentatie en informatie deze waarborgen afdoende geborgd, dan is het mogelijk om bij het 

regulier toezicht niet meer of slechts in zeer beperkte mate te kijken naar hoe de afgescheiden 

geldstromen feitelijk lopen c.q. zijn gelopen.  

 

Wij stellen vast dat de informatie- en documentatieverplichting in het besluit zodanig is ingevuld 

dat het een toetsing op de systeemwaarborgen mogelijk maakt. Dat betekent dat het regulier 

toezicht op de administratie kan worden beperkt. De omvang van de structurele regeldruk als 

gevolg van vergunningaanvraag (toename) en periodiek toezicht (afname) kan per saldo 

afnemen. Een beschrijving en berekening van de vermindering aan regeldruk in het regulier 

toezicht ontbreekt. Door dit gebrek bieden wet en besluit het beeld van regelgeving die alleen 

maar leidt tot meer regeldruk. Dat zou geen recht doen aan de potentie (op minder regeldruk) 

die wet en besluit bieden. De toelichting moet daarom worden aangevuld. 

                                                      
2
 Zie blz. 22/23 MvT WO 34117 Wet algemeen pensioenfonds. 

3
 Brief aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 augustus 2014, ons kenmerk 
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Wij adviseren u de eenmalige en structurele gevolgen voor de regeldruk van toezicht 

inzichtelijk te maken. 

Eindoordeel 
Besluit en wet op het algemeen pensioenfonds (APF) hebben de potentie om de regeldruk 

direct en indirect te verminderen. Om dat duidelijk te maken is het nodig inzicht te bieden in de 

afname van de regeldruk door beperking van het regulier toezicht. De toelichting op het besluit 

moet op dit punt worden aangevuld. Dat geldt ook voor twee andere onderdelen van de 

beschrijving en berekening van de regeldruk. 

 

Alles overwegende adviseren wij het besluit te treffen, nadat met het vorenstaande is 

rekening gehouden. 

 

In het vertrouwen u hiermee van dienst te zijn geweest, 

 

Hoogachtend, 

 

w.g. 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


