
   
 

Voortgang Algemeen Pensioenfonds 

 

Vanaf 1 januari 2016 is het mogelijk een algemeen pensioenfonds (APF) op te richten. Een 

APF is een pensioenfonds dat één of meer pensioenregelingen uitvoert. Per 

collectiviteitskring houdt het APF een afgescheiden vermogen aan. Een APF kent de 

stichtingsvorm. Niet alleen bestaande pensioenfondsen kunnen een APF oprichten, maar 

ook derden zoals verzekeraars of pensioenuitvoeringsorganisaties. 

Het APF is gecreëerd om bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen te 

vergemakkelijken. Werkgevers kunnen hun pensioenregeling in afzonderlijke 

collectiviteitskringen onderbrengen. Door de strikte vermogensscheiding tussen de 

verschillende collectiviteitskringen kunnen er geen overdrachten tussen de kringen 

plaatsvinden. Aan één collectiviteitskring kunnen meerdere werkgevers met hun 

collectiviteiten toetreden. 

Een APF moet op grond van de Pensioenwet over een vergunning beschikken om in 

Nederland het bedrijf van algemeen pensioenfonds uit te mogen oefenen. De 

Nederlandsche Bank (DNB) kan op aanvraag een vergunning verlenen en houdt toezicht op 

het APF. De activiteiten mogen pas worden gestart nadat de vergunning is verleend. 

In een aantal factsheets en Q&A’s heeft DNB beschreven hoe het omgaat met de eisen die 

aan een APF worden gesteld. 

 

Markttoegang 

Een APF is verplicht een vergunning bij DNB te vragen. Welke procedures daarbij gelden en 

wat in het kader van de vergunningaanvraag bij DNB moet worden aangeleverd wordt in 

onderstaande factsheets en Q&A’s verduidelijkt. 

 Vergunningplicht voor APF 

 Vergunningvereisten voor een APF 

 Termijn voor behandeling van een vergunningaanvraag van een APF 

 Kosten voor een vergunningaanvraag van een APF 

http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-234875.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-234877.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-234879.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-234881.jsp


   
 

 Register voor (algemeen) pensioenfondsen 

 Vragen over markttoegang van APF 

 Q&A – Beschrijving van besturing en toezicht APF 

 Q&A – Business Plan 

 Q&A – Beheerste Bedrijfsvoering & Eigen Risico Beoordeling 

 Q&A – Uitvoeringsovereenkomst 

 Q&A – Beleggingen 

 

Weerstandsvermogen APF 

Op de afzonderlijke kringen is het financieel toetsingskader voor pensioenfondsen van 

toepassing. Dat betekent dat per kring een vereist eigen vermogen aanwezig moet zijn. 

Daarnaast moet een APF een weerstandsvermogen aanhouden. Onderstaande factsheets en 

Q&A’s verduidelijken de regels met betrekking tot het weerstandsvermogen, waarbij 

onderscheid gemaakt wordt tussen: 

1. Inbrengen van het weerstandvermogen bij een startend APF;  

2. Aanvullen van het weerstandsvermogen van een bestaand APF;  

3. Onttrekken aan het weerstandsvermogen bij een bestaand of zich afwikkelend APF;  

4. Wijze aanhouden weerstandsvermogen. 

 

Startfase  

Welke mogelijkheden zijn er voor een startend APF om het weerstandsvermogen in te 

brengen? Het gaat dan zowel om een startend APF waar nog geen pensioenregelingen bij 

zijn ondergebracht in de kringen, als om een APF waarbij direct vanaf de start regelingen in 

een of meer collectiviteitskringen worden ondergebracht. 

 

 

http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-234883.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/2/50-234885.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234887.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234889.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234891.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234893.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234895.jsp


   
 

 Hoe hoog moet het weerstandsvermogen zijn? 

 Met welke middelen en onder welke voorwaarden kan weerstandsvermogen worden 

ingebracht? 

 

Aanvullende vragen en antwoorden 

Onderstaande Q&A’s hebben betrekking op de vraag hoe het benodigde 

weerstandsvermogen van een operationeel APF op het wettelijk vereiste niveau wordt 

gehouden. Dit is aan de orde bij toetreding van nieuwe collectiviteitskringen of in geval 

van ontstane tekorten. 

 Hoe vindt aanvulling van het weerstandsvermogen plaats bij toetreding van nieuwe 

werkgevers of gesloten fondsen? 

 Hoe vindt aanvulling van het weerstandsvermogen plaats in overige gevallen, 

bijvoorbeeld indien bedrijfsrisico’s zich hebben voorgedaan of het beheerd 

pensioenvermogen is gegroeid? 

 

Onttrekking  

Onderstaande Q&A’s hebben betrekking op de wijze waarop het benodigde 

weerstandsvermogen van een operationeel APF kan worden gereduceerd. Dat is aan de 

orde bij vertrek van een collectiviteit of ingeval van ontstane overschotten. 

 Hoe vindt onttrekking aan het weerstandsvermogen plaats bij vertrek van een 

collectiviteit? 

 Hoe vindt onttrekking van het weerstandsvermogen in overige gevallen plaats? 

 

Wijze aanhouden weerstandsvermogen  

Het weerstandsvermogen is bedoeld om bedrijfsrisico’s van het APF op te vangen. Tegen 

die achtergrond komt de volgende vraag op. 

 Hoe houdt een APF het weerstandsvermogen aan? 

http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234897.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234901.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234901.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234903.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234903.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234905.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234905.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234905.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234907.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234907.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234909.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-235007.jsp


   
 

Uitbesteding bij een APF 

Een APF kan bij oprichting uitbesteden aan de oprichtende partij. In dat kader zijn een aantal 

punten van belang, zoals zakelijkheid in de uitbestedingsrelatie en het verbod op personele 

unies. 

 Welke eisen worden gesteld aan een APF, dat werkzaamheden uitbesteedt aan de 

partij die haar heeft opgericht? 

 Mogen werknemers die werkzaam zijn bij de organisatie waaraan het APF 

uitbesteedt, en die mogelijk het APF heeft opgericht, werkzaam zijn als 

beleidsbepaler of medebeleidsbepaler van het APF? 

 Mogen personen die werkzaamheden op het gebied van bestuur ondersteuning 

verrichten voor het bestuur van het APF, werkzaam zijn bij het APF en tegelijkertijd 

betaald worden door de oprichter? 

 

Uitvoeren uitvoeringsovereenkomst met terugwerkende kracht 

Is met terugwerkende kracht inkopen bij een APF vlak na oprichting mogelijk? 

 Is het toegestaan om na beëindiging van een lopende uitvoeringsovereenkomst 

tussen een werkgever en een verzekeraar of een pensioenfonds, tijdelijk een 

uitvoeringsovereenkomst af te sluiten die alleen de risicopensioenen onderbrengt, en 

de opbouw van kapitaalpensioen later nadat een APF een vergunning heeft 

gekregen, met terugwerkende kracht in te kopen bij dat APF? 

 

Financiële opzet en premiedemping bij een startende collectiviteitskring van een APF Een 

startende collectiviteitskring van een APF waar nieuwe aanspraken worden opgebouwd, 

moet beschikken over een houdbare financiële opzet. 

 Financiële opzet en premiedemping bij een startend fonds of -collectiviteitskring APF 

 

 

 

http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234911.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234911.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234913.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234913.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234913.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234915.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234915.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234915.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234917.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234917.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234917.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234917.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234917.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-235229.jsp


   
 

Verschillende typen pensioenregelingen in één collectiviteitskring 

Een APF zou naar hun aard verschillende pensioenregelingen in één kring kunnen opnemen. 

Vraag is of dat wenselijk is. Onderstaande Q&A’s gaan daar over. 

 Kan een APF binnen één collectiviteitskring naar hun aard verschillende 

pensioenregelingen uitvoeren? 

 Mag een APF binnen één collectiviteitskring zowel een Defined Benefit (DB) regeling 

als een Collective Defined Benefit (CDC) regeling uitvoeren in? 

 Mag een APF een bruto pensioen en nettopensioen in één kring onderbrengen? 

Wet en regelgeving 

 Wet APF 

 Wijziging Wet APF 

 Inwerkingtreding Wet APF 

 Wijziging Besluit uitvoering Pw en Wvb, het Besluit Ftk en het Bpr Wft vanwege de 

Wet APF 

 Referendabiliteitsbesluit wijziging Wet APF 

 Referendabiliteitsbesluit wijziging Pw en andere wetten ivm de invoering 

(Bron: DNB) 

 

http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234919.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234919.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234921.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234921.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-234923.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/5/8/1/50-234973.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/5/8/1/50-234975.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/5/8/1/50-234977.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/5/8/1/50-234979.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/5/8/1/50-234979.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/5/9/1/50-234981.jsp
http://www.toezicht.dnb.nl/5/9/1/50-234983.jsp

