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Agenda

• Waarom dit onderwerp?

• Het algemeen pensioenfonds: Nederland

• Het algemeen pensioenfonds: Curaçao 

• Kansen algemeen pensioenfonds
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Waarom dit onderwerp?
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Aanleiding?
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Toekomst pensioenfonds: ontwikkelingen in de markt

• Demografische ontwikkelingen
• Lage rente
• Onzekerheid op de financiële markten

• COVID-19
• Stabiliteit EU
• Trump
• Relatie Rusland en China

• Deskundigheidseisen
• Toenemende regelgeving/regels toezicht (BES en Aruba)
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Toekomst pensioenfonds: trends

• Trend naar maximering pensioenkosten

• Herijken karakter van pensioenregelingen van Defined Benefit naar 

Defined Contribution

• Meer risico bij de deelnemer

• Werkgever wil geen bijstortingsverplichting

• Stabiele budgettering pensioenlasten

• Verantwoording bestaansrecht naar je belanghebbenden

• Verdere toename bestuurlijke druk

• Uitbreiding en verzwaring bestuurstaken

• Focus op beleid, beleidcyclus, risicomanagement

• Focus op verantwoording en vastlegging

• Verminderen kwetsbaarheid
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Bestaansrecht pensioenfonds

• Herijken 
uitvoeringsvormen en 
op zoek naar 
alternatieven
• Toename 

liquidaties
• Consolidaties 

pensioenfondsen 
• Voorzichtig 

voorsorteren op 
ruimere 
uitvoeringsmogelijk
heden voor 
pensioenfondsen
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YOUR TITLE 03

YOUR TITLE 02

Huidige uitvoeringsvormen

YOUR TITLE 02Ondernemings

pensioenfonds

Bedrijfstak

pensioenfonds
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Levensverzekeraar



YOUR TITLE 03

Nieuwe uitvoeringsvorm: het APF

YOUR TITLE 02Ondernemings

pensioenfonds

Bedrijfstak

pensioenfonds
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Levensverzekeraar

Algemeen
pensioenfonds



Het algemeen pensioenfonds

Nederland
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Wat is een APF?

Is een 
pensioenuitvoerder die 

het pensioen kan 
uitvoeren van 

meerdere werkgevers 
tegelijkNiet te verwarren met: 

algemeen pensioenfonds 
Aruba, algemeen 

pensioenfonds Curaçao, 
algemeen pensioenfonds 
Sint-Maarten of algemeen 
pensioenfonds Suriname

Binnen de 
collectiviteitkringen zijn 
deelnemers solidair met 

elkaar, ze delen risico’s met 
elkaar

Kan de 
pensioenuitvoering 

overnemen van andere 
pensioenfondsen. 

Maar kan ook 
regelingen overnemen 

van verzekeraars

Bijzondere is dat de 
uitvoering van het 

pensioen 
ondergebracht kan 

worden in 
verschillende 

collectiviteitkringen 
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De APF markt in Nederland
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Websites van APF-en in Nederland:
• https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/
• https://www.denationaleapf.nl/
• https://centraalbeheerapf.nl/
• https://www.stappensioen.nl/

https://www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/
https://www.denationaleapf.nl/
https://centraalbeheerapf.nl/
https://www.stappensioen.nl/


www.pensioenpro.nl: groei van het APF
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?
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TABE SLIDE

Multi client

Professioneel bestuur als behartiging belangen van alle stakeholders

Single client

Medezeggenschap deelnemers en pensioengerechtigden via 
belanghebbendenorgaan

Deels verankering pensioenkennis in belanghebbendenorgaan

Uitvoeringskosten

Tijdsbesteding pensioen wordt minder

Toekomstbestendig

Multi Client en single client: vergelijking
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TABE SLIDE

Multi client

Inkoopcondities verleden afhankelijk van dekkingsgraad (momentum)

Single client

Invloed op inhoud regeling

Invloed op uitvoering (onafhankelijk bestuur)

Invloed premie- toeslag- en beleggingsbeleid

Eigen identiteit

Ringfencing van vermogen

Multi Client en single client: vergelijking
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SWOT ANALYSIS SLIDE

A

P

F

Conclusies APF Nederland

Geaccepteerde
uitvoeringsvorm

Naast overgang
pensioenfondsen ook
gebruikt voor overgang
voormalig verzekerde
pensioenregelingen

Min-punten van een
multi client kunnen
opgelost worden als
oprichters (toetreders) 
deze kring samen
ontwerpen

In Nederland is keuze
tussen diverse APF-en. 
Het aantal single clients 
groeit. Uiteindelijk is het 
doel dat deze opgaan in 
een multi client
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Het algemeen pensioenfonds

Curaçao
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Landsverordening toezicht pensioenen

• Opgenomen in nieuwe Landsverordening toezicht pensioenen van Curaçao
• 3e conceptversie van Landsverordening bevatte toevoeging van nieuwe

artikelen 30a t/m 30f, specifiek voor APF 
• Vooralsnog alleen toegestaan op Curaçao, niet op Sint Maarten

• Aanvrager moet statutaire zetel in Curaçao hebben
• Arubaanse Landsverordening ondernemingspensioenfondsen bevat (nog) geen 

bepalingen over Algemeen Pensioenfonds 
• Pensioenwet BES bevat (nog) geen bepalingen over Algemeen Pensioenfonds 
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• Opzet van APF hetzelfde als in Nederland: 
• Eén pensioenfonds, één bestuur 
• Vergunningsplicht
• Gescheiden vermogens per 

collectiviteitkring
• Actuariële en Bedrijfstechnische Nota 

(ABTN) per collectiviteitskring
• Werkingssfeer van iedere collectiviteitkring 

vastgelegd in de statuten van het fonds
• Eis van aanwezigheid weerstandsvermogen

• Landsverordening nog niet duidelijk 
over nadere invulling hiervan

• Verschil met Nederlandse regelgeving:
• Geen Belanghebbendenorgaan of ander 

orgaan met vertegenwoordiging 
stakeholders vereist

Overeenkomsten en verschillen
met Nederland

APF

Werkgever A

Werkgever B

Werkgever C

Middelloon
regeling
Kring 1

Mede

zeggenschapX



YOUR TITLE 02

YOUR TITLE 03

YOUR TITLE 04

Vergunningsvereisten

• APF moet vergunning van Centrale Bank ontvangen 
voordat kan worden begonnen

• Vergunning aangevraagd door het bestuur van de 
APF in oprichting

• Aanvraag door indiening van aanvraagformulier bij de 
Centrale Bank, tezamen met: 
• Akte van oprichting en statuten, alsmede zijn 

reglement
• Gegevens over de bestuurders
• Gegevens de personen die het beleid bepalen 
• Gegevens over degenen die een gekwalificeerde 

deelneming houden in de onderneming van de 
aanvrager

• Gegevens over de formele en de feitelijke 
zeggenschapsstructuur 

• De voorziene bedrijfsvoering 
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YOUR TITLE 02

YOUR TITLE 03

YOUR TITLE 04

Vergunningsvereisten: bestaande pensioenfondsen

• Bestaande pensioenfondsen kunnen zich ook 
omvormen tot APF:
• Pensioenfondsen die meerdere regelingen 

willen uitvoeren, kunnen zich omvormen tot 
APF
• Ook dan is vergunningstraject vereist

• Pensioenfondsen die op het tijdstip van 
inwerkingtreding van Landsverordening 
optreden als ondernemingspensioenfonds of 
bedrijfstakpensioenfonds, en op basis van 
Landsverordening gerekend dienen te worden 
tot een algemeen pensioenfonds, vragen 
binnen drie maanden na dit tijdstip 
vergunning aan 
• Aansluitend twee jaar de tijd om te 

voldoen aan de wettelijke eisen
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YOUR TITLE

• Als sprake is van paritair bestuur, dan 
• Voor zover het een pensioenregeling 

uitvoert voor een onderneming of 
groep, moeten werknemers, gewezen 
werknemers of gepensioneerden 
tenminste evenveel zetels bezetten als 
de werkgever 

• Voor zover het een pensioenregeling 
uitvoert voor een of meer 
bedrijfstakken of delen van een 
bedrijfstak, hebben werkgevers- en 
werknemersverenigingen in de 
betrokken bedrijfstak in gelijken getale 
zitting

• Is voorzitter een onafhankelijke 
deskundige

• Als sprake is van onafhankelijk bestuur, 
dan
• Bestaat het bestuur uit ten minste twee 

bestuurders 
• Zijn de bestuurders niet directe 

vertegenwoordigers van de 
belanghebbenden bij het APF
• Wie is ‘belanghebbende’ in dit verband?

Samenstelling bestuur: paritair - onafhankelijk



Collectiviteitkringen
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• Het vermogen voor een collectiviteitkring dient uitsluitend tot 
voldoening van vorderingen die voortvloeien uit:

• Kosten die verband houden met de uitvoering van de 
pensioenregeling; en

• Pensioenaanspraken en pensioenrechten

• Per collectiviteitskring:

• Financiële, actuariële, fiscale en juridische toetsing

• Vermogensbeheer

• Communicatieverplichtingen 

• Geen bepalingen over uitvoeren pensioenregelingen andere 
eilanden of buitenlandse regelingen

• Uitkering, kapitaal en premie vastgesteld in Nederlands-
Antilliaanse gulden

• In tegenstelling tot andere pensioenfondsen moet APF een 
(financieel afgescheiden) weerstandsvermogen aanhouden 

• Niet nader toegelicht in Landsverordening of memorie van 
toelichting

• In Nederland inmiddels gedetailleerd uitgewerkte 
regelgeving
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• Weerstandsvermogen geldt naast de voorziening voor toekomstige 
kosten voor administratie, communicatie en het doen van 
uitkeringen (reguliere uitvoeringskosten) 

• Bedoeld om operationele risico’s op te vangen waarvan de 
financiële gevolgen niet op de kring verhaald kunnen worden. 
• Bijvoorbeeld ingeval het hele APF wordt opgeheven. 

Afwikkelingskosten worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen. 
Daarmee wordt voorkomen dat het pensioengeld van deelnemers 
wordt aangesproken. 

• Het weerstandsvermogen dient te allen tijde aanwezig te zijn en 
moet dus direct worden aangevuld als het onder het 
minimumbedrag zakt. 
• Als herstel niet mogelijk is, kan de vergunning worden ingetrokken. 

• Bij de aanvraag van de vergunning, moet aanvrager bescheiden 
overleggen waaruit het weerstandsvermogen blijkt, inclusief 
bescheiden waaruit blijkt dat het algemeen pensioenfonds 
gedurende de eerste drie jaren doorlopend kan beschikken over 
het wettelijk vereiste weerstandsvermogen.

Nieuw: het weerstandsvermogen



FINANCE INFOGRAPHIC

• In Nederlandse wetgeving wordt 
weerstandsvermogen uitgedrukt in 
een vast bedrag, gerelateerd aan 
de hoogte van het belegd 
vermogen.
• 0,2% van beheerd vermogen. 

Minimaal bedrag en maximaal 
bedrag 

• Specifiek voor de dekking van 
aansprakelijkheidsrisico’s wordt 
bedrag nog verhoogd met 0,1% 
tenzij 
bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering of andere voorziening 
(bankgarantie) met voldoende 
dekking. 

• Minimale hoogte kan dus veranderen 
door inkomende collectieve 
waardeoverdracht 

• Toezichthouder toetst ingeval van een 
collectieve waardeoverdracht naar een 
APF hoe het aanvullend benodigde 
weerstandsvermogen wordt 
gefinancierd 

• Landsverordening bevat geen details over weerstandsvermogen: nadere regelgeving

Hoogte van het weerstandsvermogen (in Nederland)
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Financiering weerstandsvermogen

• Een bijdrage aan het weerstandsvermogen kan via drie 
kanalen worden ingebracht in een APF, namelijk via:
• De oprichter (door middel van een gift of een achtergestelde 

lening)
• De werkgever die de pensioenovereenkomst bij een 

collectiviteitskring onderbrengt en
• De collectiviteitskring, door vrijvallende middelen in verband met 

een eventuele verlaging van de kostenvoorziening

• Financiering weerstandsvermogen in going concern situatie
• opslag van 0,2% op de bij werkgevers in rekening gebrachte 

premie 
• bij individuele waardeoverdrachten verrekening van 0,2% met 

overdrachtswaarde 
• door een afslag van 0,2% van het positieve 

beleggingsrendement dat binnen de collectiviteitkringen wordt 
behaald



SWOT ANALYSIS SLIDE

A

P

F

Conclusies APF Curaçao

Regelgeving alleen
op Curaçao van 
toepassing

Veel details over APF 
nog op te nemen in 
nadere regels, inhoud
nog niet bekend

Opzet van APF lijkt op 
Nederlandse opzet:
Collectiviteitkringen
Weerstandsvermogen

Verschil met Nederlandse 
opzet is dat stakeholders 
minder/niet zijn 
betrokken bij APF

In Nederland worden
regels voor (oprichting
van) APF als streng
beschouwd. Draagt wel
bij aan verdere
consolidatie en
professionalisering van 
pensioensector
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Kansen APF
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STRATEGY INFOGRAPHIC

YOUR TITLE 06

Uitvoeringskosten

YOUR TITLE 04

Toekomst uitvoerder

YOUR TITLE 05

Bestuur en zeggenschap

YOUR TITLE 01

Uitvoerbaarheid en
solidariteit

YOUR TITLE 03

Investment beliefs

YOUR TITLE 02

Premiestelling

Keuze tussen de uitvoeringsvormen: criteria
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Poll: geef aan via de chat A of B 

Is een algemeen pensioenfonds voor kleine pensioenfondsen en grotere 
werkgevers noodzakelijk om de pensioenregeling houdbaar te houden?

A: Nee, een verzekeraar of bedrijfstakpensioenfonds biedt voldoende mogelijkheden

B: Ja, dit is een goede toevoeging 

33



Masha danki
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Bedankt voor uw aandacht!

Hans Kennis & René Overtoom

hans.kennis@montaepartners.nl

rene.overtoom@montaepartners.nl

mailto:Hans.kennis@montaepartners.nl
mailto:Rene.overtoom@montaepartners.nl



