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De Stichting van de Arbeid is het overlegorgaan van de centrale organisaties van werkgevers en 
werknemers: Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland, FNV, CNV en VCP 

 
 
Geachte mevrouw Kaag en mevrouw Schouten, 
 
 
De bij de Stichting van de Arbeid aangesloten werkgevers- en werknemersorganisaties hebben 
kennis genomen van de aanpassing van de kostenkaders van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) voor de periode 2021-2024 in verband met de extra 
toezichtwerkzaamheden gedurende de transitieperiode om tot nieuwe pensioencontracten te 
komen, zoals u heeft toegelicht in uw brief 15 juni 2022 aan de Tweede Kamer. In 2023 en 2024 
gaat het in totaal om een bedrag van € 20 miljoen. Zoals wordt aangegeven zullen ook bij het 
vaststellen van het kostenkader 2025-2028 de extra toezichttaken in verband met de invoering 
van de Wet toekomst pensioenen nog een rol spelen.  
 
De Stichting acht het van het grootste belang dat DNB en de AFM voldoende capaciteit hebben 
om hun wettelijke taken gedurende de transitieperiode naar behoren en vooral tijdig uit te voe-
ren teneinde geen vertraging te veroorzaken, omdat cao-partijen en pensioenuitvoerders alle 
tijd nodig zullen hebben om uiterlijk 1 januari 2027 het nieuwe pensioencontract zorgvuldig te 
implementeren. Alle toezichtkosten van DNB en de AFM worden door de pensioensector, en uit-
eindelijk door deelnemers, werkgevers en werknemers, zelf gedragen. Het is dus van het grootste 
belang dat het toezicht op een efficiënte en effectieve wijze wordt uitgevoerd binnen de wette-
lijke taken. Dat geldt eveneens voor de uitvoeringskosten van pensioenuitvoerders en uitvoe-
ringsorganisaties, die gedurende de transitieperiode eenmalig hoger zullen zijn. Alle betrokken 
partijen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kosten tot het noodzakelijke te 
beperken en de opgebrachte premies zoveel mogelijk ten goede te laten komen aan het pensi-
oen van de deelnemers. Sociale partners gaan ervan uit dat vanaf 2027 de toezichtkosten weer 
‘normaliseren’ op het niveau van voor de transitieperiode en dan kunnen dalen. Het nieuwe pen-
sioencontract is immers eenvoudiger in de opzet en de uitlegbaarheid en daarmee wordt het 
houden van toezicht ook ontlast. Met andere woorden, de Stichting van de Arbeid gaat ervan uit 
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dat de extra toezichtkosten een eenmalige investering zijn, die vanaf 2027 zijn vruchten zal af-
werpen. Overigens ligt voor het voorkomen van onnodig hoge toezichtkosten ook een verant-
woordelijkheid bij de wetgever. Zeker op het vlak van lagere regelgeving kunnen veel vereisten 
die niet altijd nodig zijn, leiden tot extra inspanningen van de toezichthouder. De Stichting van 
de Arbeid roept de overheid daarom ook op om kritisch de inhoud van lagere regelgeving te 
bezien.  
 
Gelet op het directe financiële belang en de bijzondere omstandigheden, doen sociale partners 
een dringend beroep op u om betrokken te worden bij het besluitvormingsproces over de kos-
tenkaders 2025-2028. Ook verzoeken zij u met de financiële sector en beide toezichthouders op 
de wat langere termijn voorstellen uit te werken waarmee er meer prikkels ontstaan voor be-
heersing van de kosten van toezicht. Deze prikkels ontbreken nu grotendeels omdat de sector 
immers zelf deze kosten draagt.  
 
Gelet op het algemeen belang van de stelselherziening en op het draagvlak onder werkgevers en 
deelnemers gedurende de transitieperiode, doet de Stichting bovendien een dringend beroep 
op u om de extra toezichtkosten van DNB en AFM gedurende de transitieperiode eenmalig uit 
algemene middelen te financieren, omdat het hier gaat om het succesvol implementeren van 
nieuwe wetgeving.  
 
De Stichting van de Arbeid ziet uw reactie graag tegemoet en is zo nodig bereid een en ander in 
een gesprek mondeling toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Eddy Haket,  
secretaris 


