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Inleiding 

Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de consultatie ten behoeve 

van de Wet transparant toezicht financiële markten. De Pensioenfederatie vindt 

het opmerkelijk dat een wetsvoorstel ter consultatie wordt aangeboden zonder 

dat daarbij de daadwerkelijke inhoud van het wetsvoorstel met betrekking tot 

pensioenfondsen en pensioenwetgeving wordt gedeeld.  

 

Het consultatiedocument bevat slechts een globale opmerking over het 

voornemen om de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling 

naar analogie te wijzigen en bevat geen concrete tekstvoorstellen om daar 

invulling aan te geven. De Pensioenfederatie kan de mogelijke implicaties van het 

wetsvoorstel voor pensioenfondsen derhalve onmogelijk doorgronden op basis 

van het consultatiedocument. Naar onze opvatting kan de huidige consultatie 

voor pensioenfondsen daarom niet als voorwaardig en zinvol worden gezien.  

 

De Pensioenfederatie constateert bovendien dat de consultatie vooral is gericht 

op partijen die actief opereren op de particuliere/commerciële markt die vallen 

onder de werking van de Wet op het financieel toezicht. Pensioenfondsen zijn 

niet actief op de particuliere markt en zijn van rechtswege al volledig transparant 

over hun kosten en rendementen. Vanwege die verschillen is het des te 

interessanter om te vernemen wat het kabinet in dit kader onder aanpassingen 

van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling naar analogie 

verstaat.  

 

Oproep 

Wij doen het kabinet een dringende oproep om artikelen III en IV uit het 

wetsvoorstel te schrappen. Indien het kabinet van oordeel is dat de 
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toezichthouders van pensioenfondsen onvoldoende mogelijkheden hebben om 

informatie van pensioenfondsen in de media te uiten, en een dergelijke 

uitbreiding van bevoegdheden als proportioneel gezien moet worden, dan zien 

wij graag een separaat wetsvoorstel ter consultatie tegemoet.  

 

Openbaarmaking inbreng 

De Pensioenfederatie heeft geen bezwaar tegen openbaarmaking van deze 

inbreng. 


