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DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. 

Good Practice Afwikkelplan voor een premiepensioeninstelling 
Good Practice van De Nederlandsche Bank N.V. (‘DNB’) van 27 februari 2015, houdende een leidraad 
om invulling te geven aan een afwikkelstrategie , oftewel voor het opstellen van een afwikkelplan voor 
een premiepensioeninstelling (‘PPI’). 

1. Introductie 

1.1 Disclaimer 
Deze Good Practice geeft niet-verplichtende aanbevelingen voor de toepassing van de wet- en 
regelgeving aangaande de afwikkeling van een PPI, zoals verankerd in de Wet financieel toezicht ('Wft') 
en Pensioenwet (‘Pw’). Met behulp van deze Good Practice draagt de Nederlandsche Bank N.V. haar 
opvattingen uit over de door haar geconstateerde of verwachte gedragingen in de beleidspraktijk, die 
naar haar oordeel een goede toepassing inhouden van de regels waarop deze Good Practice betrekking 
heeft. Met deze Good Practice beoogt DNB te bereiken dat premiepensioeninstellingen het daarin 
gestelde, de eigen omstandigheden in aanmerking nemende, in hun afweging betrekken, zonder dat zij 
verplicht zijn dat te doen. De Good Practice geeft inzicht in de door DNB geconstateerde of te 
verwachten gedraging in de beleidspraktijk, is indicatief van aard en sluit daarmee niet uit dat voor 
instellingen een afwijkend, al dan niet strengere toepassing van de onderliggende regels is geboden. De 
afweging betreffende de toepassing berust bij deze instellingen zelf. 
 

1.2 Gerelateerde wet- en regelgeving  
Aan de hand van deze Good Practice wordt een leidraad gegeven met betrekking tot de volgende 
wet en regelgeving:  
- artikelen 3:8 en 3:9 Wft: Geschiktheid en betrouwbaarheid bestuurders; 
- artikelen 3:15 en 3:16 Wft: (Onafhankelijk) bestuur; 
- artikel 3:10 en 3:17 Wft: Beheerste en integere bedrijfsvoering; 
- artikelen 3:53 en 3:57 Wft: Minimum eigen vermogen en solvabiliteit; 
- artikel 83 en 84 Pw: Collectieve waardeoverdracht. 

1.3 Aanleiding 
In mei 2014 hebben de minister van Financiën en de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de uitkomsten van de evaluatie van de Wet Introductie PPI aan de Tweede Kamer 
aangeboden. In deze evaluatie concluderen de onderzoekers onder andere dat de introductie van de 
PPI heeft bijgedragen aan meer concurrentie tussen aanbieders van premieregelingen (PPI's en 
verzekeraars), er sprake is van een lagere prijsstelling en er een verbetering is van de kwaliteit van de 
life-cycles in het beleggingsbeleid. Als risico zien zij dat geen van de PPI's het break-even punt tussen 
opbrengst en kosten reeds heeft bereikt en dus dat consolidatie niet is uitgesloten. In de brief aan de 
Tweede Kamer in het kader van deze evaluatie wordt het volgende opgemerkt:  
"Als PPI's opheffing of terugtrekking van de markt overwegen, dient daarop tijdig te kunnen worden 
geanticipeerd, zodat overdrachten van aanspraken beheerst en met zo min mogelijk nadelige gevolgen 
voor de deelnemers kunnen worden geëffectueerd".  
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DNB ziet dit belang ook en heeft onderzocht hoe PPI's invulling geven aan het anticiperen op eventuele 
opheffing of terugtrekking door een analyse te maken van de afwikkelplannen van de PPI’s. Het 
uitgangspunt van DNB hierbij is dat ook als er nog helemaal geen voornemens toe zijn, het vanuit het 
oogpunt van het belang van de deelnemer en van de soliditeit van de sector, belangrijk is dat PPI's een 
afwikkelplan paraat hebben. DNB vraagt dit niet alleen van premiepensioeninstellingen. Ook banken, 
verzekeraars en pensioenfondsen worden gevraagd na te denken over hun toekomstbestendigheid. Bij 
banken zijn de eerste afwikkelplannen inmiddels operationeel. 
 
Een van de bevindingen uit het onderzoek naar de afwikkelplannen is dat ongeveer een kwart van de 
onderzochte PPI’s de belangrijkste aspecten van afwikkeling goed geregeld heeft, van beleid tot en met 
communicatie. Bij de meeste PPI’s is verbetering te bewerkstelligen op verschillende aspecten van het 
afwikkelplan, die in deze Good Practice aan bod komen. Als een van de oorzaken lijkt mee te spelen dat 
de wetsbepalingen geen invulling geven wat van een afwikkelplan van een PPI wordt verwacht. 

1.4 Doel van het document 
In deze ‘Good Practice Afwikkelplan voor een premiepensioeninstelling’, licht DNB toe wat zij als 
toezichthouder van de PPI’s verwacht ten aanzien van het afwikkelplan. De Good Practice is gebaseerd 
op de gerelateerde wet- en regelgeving en tevens op goede praktijkvoorbeelden, opgedaan tijdens het 
onderzoek naar de afwikkelplannen van de PPI’s. Het doel van de PPI is dat de bedrijfsvoering, ook 
tijdens een afwikkelingproces, goed geregeld is, zodat de overdrachten van de aanspraken beheerst en 
met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor de rechthebbenden kunnen worden geëffectueerd.  

1.5 Opbouw en leeswijzer van het document 
Dit document is op verschillende manieren te gebruiken. Als geheel kan het gezien worden als uitleg van 
DNB van de wet- en regelgeving aangaande afwikkelplannen van premiepensioeninstellingen. Door de 
opbouw van bouwstenen kan het ook gebruikt worden als een serie handreikingen die gezamenlijk 
leiden tot een adequaat afwikkelplan en daarmee tot een beheerste afwikkeling van een PPI. In figuur 1 
worden alle aspecten van het afwikkelplan weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt per paragraaf een 
bouwsteen nader toegelicht en uitgewerkt. In de bijlage is tenslotte een checklist opgenomen die dient 
als handzaam overzicht van alle elementen van deze ‘Good Practice’. 
 
Algemeen uitgangspunt bij deze ‘Good Practice’ is proportionaliteit. Anticiperen op afwikkeling betekent 
voorbereid zijn op het toekomstscenario “afwikkeling van de PPI”. Een goede voorbereiding betekent het 
benoemen en op hoofdlijnen uitwerken van de te ondernemen stappen in het afwikkelproces. Sommige 
maatregelen kunnen niet wachten tot na het besluit tot afwikkeling en moeten daarom nu al in meer 
detail in het afwikkelplan zijn beschreven en mogelijk zelfs al zijn uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan zijn 
de contractuele maatregelen die nader worden toegelicht in paragraaf 2.4. Het is aan de PPI zelf om te 
bepalen welke mate van detaillering volstaat. Wanneer de PPI daadwerkelijk het besluit tot afwikkeling 
heeft genomen, verwacht DNB dat de genoemde stappen in deze ‘Good Practice’ in detail worden 
uitgewerkt. Dit met als doel dat de uiteindelijke afwikkeling beheerst verloopt.  

2. Good Practice Afwikkelplan voor een PPI 

2.1 Algemeen 
Een PPI stelt een afwikkelplan op om tijdig te kunnen anticiperen op eventuele beëindiging of overdracht 
van de PPI. Het doel daarbij is dat, indien afwikkeling zich daadwerkelijk voordoet, de overdracht van de 
aanspraken beheerst en met zo min mogelijk nadelige gevolgen voor de deelnemers en andere 
rechthebbenden kunnen worden geëffectueerd.  
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De scope van het afwikkelplan dient alle bedrijfsactiviteiten, producten en processen van de PPI te 
bevatten. In scope zijn dus ook producten waarin de PPI een bemiddelende rol vervult, zoals 
verzekeringsproducten. Het afwikkelplan heeft een duidelijke eindverantwoordelijke binnen de PPI 
(eigenaar) en wordt vooraf door het bestuurlijk en toezichthoudend orgaan van de instelling 
goedgekeurd en wordt ten minste eenmaal per jaar geëvalueerd. Dit wordt ook in het plan vermeld.  
 

 
Figuur 1: Bouwstenen van een adequaat afwikkelplan voor een PPI 
 

2.2 Beleid en besluitvorming 
Met betrekking tot beleid en besluitvorming bevat het afwikkelplan tenminste een beschrijving van de 
volgende elementen: 
• De nagestreefde doelstelling van afwikkeling; 
• Een beschrijving van de mogelijke afwikkelscenario’s, zoals fusie of liquidatie; 
• De organen, functies en personen die geautoriseerd zijn tot het nemen van het besluit tot 

afwikkeling, het besluitvormingsproces en de betrokken stakeholders; 
• De wijze van vastlegging van besluiten en documentatie, zodat belanghebbenden achteraf kunnen 

verifiëren dat het afwikkelproces beheerst en integer is uitgevoerd. 
 
Per scenario dienen verifieerbare triggers te zijn aangegeven, die aanleiding zijn voor het bestuur om 
afwikkeling te overwegen. De relatie tussen de trigger en het uiteindelijke besluit tot afwikkeling maakt 
de besluitvorming transparant en verifieerbaar voor rechthebbenden.  
 
 
 
 
 
 
  

Good Practice uit de sector: het afwikkelplan als strategisch document 
In het afwikkelplan worden de strategische scenario’s (bijvoorbeeld overname of fusie) uitgewerkt, 
naast het uitwerken van het scenario ‘liquidatie’. Daarnaast wordt de evaluatie van het afwikkelplan 
aan de jaarlijkse bedrijfsvoeringscyclus van de PPI, zoals de herijking van de strategie of middellange 
termijn planning (MTP) cyclus, gekoppeld. 
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2.3 Risico-analyse 
Als onderdeel van het opstellen van het afwikkelplan dient een risico-analyse van het afwikkelproces te 
worden uitgevoerd. Het afwikkelplan bevat een overzicht van de belangrijkste geïdentificeerde 
bedrijfsrisico’s die zich kunnen voordoen tijdens het afwikkelproces en die de doelstelling (beheerste 
afwikkeling voor de deelnemers) bedreigen, met daarin onderscheid naar de volgende aspecten: 
•   risico's ten aanzien van de continuïteit van de bedrijfsvoering tijdens het afwikkelproces; 
•   risico's ten aanzien van het projectmanagement van het afwikkelproces. 
De scope van de risico-analyse omvat alle relevante processen, producten en projecten van de PPI en 
zowel de financiële als de niet- financiële risico’s worden geanalyseerd.  
 
De PPI dient de uitkomsten van de risico-analyse te vertalen naar procedures en maatregelen, ter 
beheersing van de geïdentificeerde risico’s. De mate van uitwerking van de beheersmaatregelen naar 
concrete acties hangt mede af of de risico’s vóór afwikkeling gemitigeerd moeten worden of tijdens 
afwikkeling geadresseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld maatregelen ten aanzien van 
personeelsmanagement (behouden spilfuncties) dienen vooraf uitgevoerd te worden. De PPI treft 
voldoende waarborgen dat de benodigde financiële middelen voor de mitigerende maatregelen 
beschikbaar zijn, tijdens de gehele looptijd van het afwikkelproces (zie ook financiële aspecten).  
 
Tot slot is in het afwikkelplan een procedure opgenomen voor de monitoring van de ontwikkeling van de 
risico's en de voortgang van de beheersmaatregelen, bijvoorbeeld als onderdeel van het periodieke 
evaluatieproces van het afwikkelplan.  
 
 
 
 

   
 
Per gekozen afwikkelscenario is een overzicht opgesteld van de geldende wettelijke eisen, vanaf de 
melding van het besluit bij de stakeholders (waaronder toezichthouders) tot en met de intrekking van de 
vergunning. Het doel hiervan is dat, indien afwikkeling zich daadwerkelijk voordoet, het proces op een 
juridisch zuivere wijze geschiedt en zodoende geen aanleiding geeft tot claims. Met name de keuze van 
de wettelijke basis van de waarde-overdracht (artikel 83 of 84 Pw) heeft significante impact op de te 
nemen stappen in het afwikkelproces. De vereiste stappen en voorwaarden zijn beschreven in beide 
wetsartikelen.  
DNB verwacht dat een PPI blijvend aan geldende wet- en regelgeving voldoet. Gezien de vele 
veranderingen in wetgeving dient de PPI in het afwikkelplan hiervoor voldoende waarborgen te bieden.  
 
Het is belangrijk dat de contractuele en uitbestedingsrisico’s nu al in kaart zijn gebracht en zijn 
geanalyseerd. Het doel hiervan is dat enerzijds uitbesteding tijdens het afwikkelproces juridisch 
houdbaar is en anderzijds tijdig en volledig kan worden beëindigd door de PPI. Contracten (offertes) met 
werkgevers dienen zodanig te zijn opgesteld dat er geen bepalingen zijn die een belemmering kunnen 
vormen voor tijdige en volledige afwikkeling.  
 
 
 
 
 

Good Practice uit de sector: reguliere risico-analyse 
De risico’s, beheersmaatregelen, actiehouder en de benodigde financiële middelen zijn in één 
overzicht opgenomen. De risico-analyse ten aanzien van afwikkeling is, net zoals reguliere analyses, 
uitgevoerd met betrokkenheid van de relevante stakeholders en afdelingen ( ‘3 lines of defence’). 

Good Practice uit de sector: omgang met weerstand 
Weerstand van rechthebbenden is een belangrijke oorzaak van vertraging van het afwikkelproces. Het 
is dus van belang vooraf rekening te houden met eventuele weerstand van belanghebbenden, zoals 
het hebben van een procedure voor de omgang met werkgevers (ondernemingsraad) of deelnemers 
die niet willen overgaan naar andere uitvoerder (geschillenprocedure). 
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2.5 Governance aspecten 
Tijdens het gehele afwikkelproces dient de continuïteit van het bestuur van een PPI gewaarborgd te zijn. 
Conform artikel 3:15 Wft bepalen tenminste twee natuurlijke personen het dagelijks beleid van de PPI. 
Het bestuur dient waarborgen te bieden dat er gedurende het gehele afwikkelproces voldoende mensen 
en middelen beschikbaar zijn om de dienstverlening te kunnen continueren én het afwikkelproces 
beheerst te kunnen uitvoeren. Dus vanaf het besluit tot afwikkeling tot en met vrijwaring (continuering 
van de dienstverlening door de nieuwe partij).  
 
Het afwikkelplan bevat de governancestructuur van de PPI organisatie in afwikkeling, inclusief de rollen 
en verantwoordelijkheden van de projectorganisatie op hoofdlijnen. Het afwikkelplan beschrijft de 
deskundigheid en expertise die nodig zijn voor een beheerste afwikkeling.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Operationele aspecten 
Ten aanzien van de operationele kant van afwikkeling wordt verwacht dat het afwikkelplan een 
realistisch operationeel stappenplan (projectplan) bevat met de stappen die nodig zijn om tijdig, juist en 
volledig af te wikkelen, met onderscheid naar: 
• de processen en taken die moeten worden uitgevoerd om beheerst af te wikkelen en de 

verantwoordelijken voor die taken; 
• de geldende (haalbare) tijdlijnen, mijlpalen en afhankelijkheden. 
De scope van het operationele plan betreft alle bedrijfsactiviteiten, processen en producten. Een 
uitwerking van de stappen is met name van belang voor de complexere processen in de bedrijfsvoering 
of voor de complexere groepen in de bestaande klantenportefeuille, zoals slapers en 
arbeidsongeschikten. Vooraf dienen de belangrijkste te doorlopen stappen op hoofdlijnen te zijn 
uitgewerkt om uiteindelijk een efficiënte en effectieve afwikkeling mogelijk te maken.  
 
Bij het operationele plan geldt met name ook het uitgangspunt van proportionaliteit; des te concreter 
afwikkeling van de PPI wordt, des te meer details worden verwacht te zijn uitgewerkt in het operationele 
stappenplan. Om de volledigheid van het operationele plan aan te tonen, kan gebruik worden gemaakt 
van de ‘checklist’ zoals opgenomen in bijlage 1. Bij besluit tot afwikkeling kan deze checklist dienen als 
raamwerk voor verdere uitwerking tot een volwaardig/gedetailleerd operationeel afwikkelplan. 
 
Het operationele stappenplan bevat in ieder geval waarborgen voor de operationele continuïteit tijdens 
afwikkeling, benodigd voor de dienstverlening aan de klanten, zoals premie-inning en uitkering. In het 
geval van een overdracht naar een andere partij, bevat het stappenplan een uitwerking van hoe op 
hoofdlijnen wordt omgegaan met de data-overdracht, waaronder: data-ontsluiting, dataschoning, 
migratie, archivering en vernietiging. Ook wordt verwacht dat de voor afwikkeling benodigde mensen en 
middelen blijvend beschikbaar zijn tijdens het gehele afwikkelproces. In het afwikkelplan dienen de 
benodigde mensen (spilfuncties en essentiele expertise) en middelen (systemen) beschreven te zijn. 
 
 

Good Practice uit de sector: expertise 
Voor afwikkeling is andere deskundigheid en expertise nodig dan voor de dagelijkse bedrijfsvoering 
(‘going concern’). Om deze reden is voor beide situaties de benodigde expertise in kaart gebracht en 
wordt in het afwikkelplan beschreven welke expertise nodig is en hoe het verschil in benodigde 
expertise wordt opgelost. De PPI kan overwegen de benodigde expertise in-house te hebben of in te 
huren. 
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2.7 Financiële aspecten 
Het afwikkelplan dient de volgende financiële aspecten te bevatten. 
  
Ten eerste dient in het afwikkelplan uitgewerkt te zijn hoe de financiële afwikkeling van verplichtingen is 
geregeld voor alle rechthebbende partijen, zodat alle aanspraken beheerst (volledig en evenwichtig) 
worden overgedragen en dat de kosten die in rekening worden gebracht redelijk en billijk zijn. 
 
Ten tweede worden door de PPI per scenario de benodigde financiële middelen bij benadering bepaald. 
De PPI dient voldoende zekerheid te hebben dat de benodigde financiële middelen per scenario ook 
gefinancierd zullen worden door de aandeelhouders of oprichters door middel van een houdbare 
voorziening of garantie.  
 
Ten derde dient in het afwikkelplan te worden omschreven hoe wordt omgegaan met de financiële 
risico’s en de kosten van afwikkeling, bijvoorbeeld het illiquiditeitsrisico van de beleggingen en eventuele 
compensatie van advieskosten richting de werkgevers, intermediair of deelnemers. 
 
 
 
 
 
 

2.8 Communicatie 
Met betrekking tot communicatie bevat het afwikkelplan tenminste een beschrijving van de volgende 
elementen: 
• De benodigde communicatie in het algemeen en per stakeholder. Doel hiervan is dat volledig, juist 

en tijdig over afwikkeling en de gevolgen daarvan wordt gecommuniceerd.  
• De maatregelen die getroffen moeten worden om tijdens afwikkeling te kunnen blijven voldoen aan 

de wettelijk verplichte communicatie, zoals UPO, start- en stopbrief. Een voorbeeld van deze 
maatregelen zijn afspraken met uitvoeringsorganisaties over de continuïteit van 
communicatiedienstverlening. 

 
 
 
 
 
  

Good Practice uit de sector: financiële middelen 
Bij de bepaling van de benodigde financiële middelen is een scheiding aangebracht tussen middelen 
benodigd voor continuering van de bedrijfsvoering tijdens het afwikkelproces (blijvend voldoen aan de 
eigen vermogens- en solvabiliteitseisen) én middelen benodigd voor het afwikkelen. 

Good Practice uit de sector: communicatieplan 
Een communicatieplan met één duidelijk overzicht van welke stakeholders, wanneer over welke 
boodschap worden geïnformeerd. 

Good Practice uit de sector: doorlooptijd afwikkelproces 
Win voor het bepalen van realistische tijdlijnen intern of extern advies in. Intern bij collega’s die 
vergelijkbare trajecten, zoals collectieve waarde-overdracht of de verkoop van een bedrijfsonderdeel, 
hebben doorlopen. Extern bij ervaringsdeskundigen of consultants. 






