
Blauwdruk Algemene pensioeninstelling (API) 
 
Advies wordt gevraagd over de uitwerking van de Algemeen Pensioeninstelling (API). De staatssecretaris SZW 
en de minister van Financiën toetsen ook de maatschappelijk toegevoegde waarde van een API. Een API is een 
nieuw type pensioenfonds dat bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen mogelijk maakt, zowel in het 
binnen- als buitenland. Door mogelijke schaalvoordelen in een API kunnen werkgevers en werknemers 
profiteren van minder uitvoeringslasten met behoud van medezeggenschap.  
 

Consultatie gegevens 

Publicatiedatum  28-02-2013 
Einddatum consultatie 11-04-2013 
Status   Actief 
Type regeling  Beleidsnota 
Organisatie  Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 

Doel van de regeling 
Een API zal vooral voordeel bieden voor ondernemingspensioenfondsen. Zij kunnen schaalvoordelen behalen in 
de uitvoering en vermindering van bestuurlijke lasten. Dat kan leiden tot een meer efficiënte uitvoering tegen 
lagere kosten. De API is ook van belang voor multinationals die behoefte hebben aan een pensioenfonds dat 
grensoverschrijdend kan opereren en de aansturing van pensioenregelingen van bedrijfsonderdelen uit diverse 
landen kan centraliseren en vereenvoudigen.  
 

Te wijzigen regeling 
Pensioenwet 
Bron: wettenoverheid.nl 
 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt 
Pensioenuitvoerders, werkgevers, werknemers 
 

Verwachte effecten van de regeling  
Schaalvoordelen in de uitvoering van pensioenregelingen kunnen leiden tot een efficiëntere uitvoering tegen 
lagere kosten. De API kan daarnaast voor multinationals de aansturing van pensioenregelingen van 
bedrijfsonderdelen uit diverse landen kan centraliseren en vereenvoudigen.  
 

Doel van de consultatie 
Het doel van de consultatie is tweeledig: 
- inzicht krijgen in de toegevoegde waarde van de API voor het Nederlandse pensioenstelsel,  
en  
- ideeën verzamelen voor het oplossen van eventuele geconstateerde tekortkomingen in de blauwdruk. 
 

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd 
U mag op alle gepresenteerde voorstellen in dit document commentaar leveren, waarbij u ook uitdrukkelijk wordt 
uitgenodigd om aan te geven welke toegevoegde waarde u voor de API in het Nederlandse pensioenstelsel ziet. 
Voorts wordt u uitgenodigd om bij eventuele geconstateerde tekortkomingen tevens alternatieve oplossingen in 
te brengen.  
 

Publicatie reacties 
Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd 
waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. 
 

Reageer op consultatie 

Geef uw reactie op deze consultatie 
Stap 1 

Hieronder staan één of meer vragen die horen bij de consultatie. U kunt uw reactie geven in de ruimte onder de 
vraag. Daarnaast is het mogelijk om een document aan uw reactie toe te voegen, bijvoorbeeld als u 
achtergrondinformatie wilt bijvoegen. 
Direct naar: Document toevoegen 
 



Vraag 
U mag op alle gepresenteerde voorstellen in dit document commentaar leveren, waarbij u ook uitdrukkelijk wordt 
uitgenodigd om aan te geven welke toegevoegde waarde u voor de API in het Nederlandse pensioenstelsel ziet. 
Voorts wordt u uitgenodigd om bij eventuele geconstateerde tekortkomingen tevens alternatieve oplossingen in 
te brengen.  

 
 
Stap 2 

Als u uw reactie in een document heeft opgesteld of als u een document als bijlage heeft dan kunt u deze hier 
insturen. Alleen MS Word bestanden (doc en docx), OpenOffice Writer (odt) en PDF worden geaccepteerd. Het 
bestand mag niet groter zijn dan 3MB. 
Document insturen :   . . . . . .  
 
Stap 3 

Een e-mailadres kan maar één keer gebruikt worden per consultatie. Na het versturen van uw reactie krijgt u 
een bevestiging toegestuurd naar het e-mailadres dat u hier opgeeft. In deze bevestigingsmail staat een link 
naar de consultatie website die u moet aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is daarom van belang dat u 
hier uw e-mail adres juist invult. 

E-mailadres*  info   

Herhaal e-mailadres* info   
Persoonlijke gegevens 
Bij een consultatie is anoniem reageren niet toegestaan. Daarom dient u hier uw naam en adres op te geven. 
Uw gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de inzending. Meer informatie vindt u in het privacy 
reglement 
Uw reactie wordt onder vermelding van uw organisatienaam of voorletter, achternaam en plaats gepubliceerd op 
de website. Als u daar bezwaar tegen heeft kunt u hieronder aangeven dat u niet wilt dat uw bijdrage wordt 
gepubliceerd. Uw reactie wordt in dat geval niet gepubliceerd, behoudens de verantwoordelijkheid van de 
overheid op grond van een wettelijke informatieverplichting.  

Titel           

Voorletters*  info   

Achternaam*  info   

Bedrijfsnaam  info   

Plaats*   info   
Velden met * zijn verplicht  
Instellingen 

Ik wil bericht ontvangen van het verloop van de consultatie.  

Ik ga er mee akkoord dat mijn reactie openbaar is.  

Ik heb dealgemene voorwaarden gelezen en ik ga hiermee akkoord.  
 

Meer informatie 
Blauwdruk Algemene pensioeninstelling (API) Versie 1 – UB013868 
 
 
 

Internetconsultatie MinFin-SZW 


