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Onderwerp

Besluit op Woo-verzoek inzake de voorbereiding en uitvoering van het beleid met

betrekking tot de pensioenen

Geachte: (5.1)(2e)

Bij brief van 9 september 20221 ontvangen per e-mail van 10 september 2022,
heeft u, mede namens l:. (5.1)(2e) De Nederlandsche
Bank (hierna: DNB) verzocht om openbaarmaking van informatie op grond van de
Wet open overheid (Woo).

Naar aanleiding van het Woo-verzoek bericht DNB u als volgt.

In uw verzoek vraagt u om verstrekking van informatie over de voorbereiding en
uitvoering van het beleid met betrekking tot:

1. de reden waarom de definitie in artikel 13, l id 6 van het Besluit financieel
toetsingskader pensioenfondsen (hierna: FTK) niet ook is gehanteerd in
artikel 2 FTK;

2. het al dan niet bestaan van een gereglementeerde markt als bedoeld in
artikel 13, lid 7, FTK - en waaraan wordt gerefereerd in artikel 126, lid 2a
van de Pensioenwet (hierna: PW) - voor technische voorzieningen
(pensioenverplichtingen); en zo ja, waar en met welke frequentie handel
plaats vindt in technische voorzieningen (pensioenverplichtingen);

3. wie de formule heeft waarmee DNB de rentetermijnstructuur (hierna: RTS)
vaststelt, bedacht/ontworpen, en waarmee de pensioenfondsen moe(s)ten
rekenen voor de vaststelling van hun technische voorzieningen in de
jaarrekening voor de jaren 2007 tot en met 2021;

4. wordt deze formule ook voor andere doeleinden toegepast; en zo ja, welke;
5. de waarden - getallen - die zijn gebruikt bij de invoergegevens om tot de

RTS te komen, voor de periode 2007 tot en met 2021.

Beslissing 
Er geldt onder de Woo een specifieke overgangsregeling voor DNB waardoor
informatie die voor 1 mei 2022 onder DNB berust en verband houdt met haar
toezichttaak niet kan worden verstrekt. Ten aanzien van de periode vanaf 1 mei
2022 wordt opgemerkt dat er bij DNB geen documenten berusten die verband
houden met het Woo-verzoek. Hieronder wordt toegelicht hoe DNB tot deze
conclusie is gekomen.

Ten aanzien van de periode tot 1 mei 2022: het overgangsrecht 
De reden dat DNB niet tegemoet kan komen aan uw verzoek is het overgangsrecht
dat specifiek voor DNB is opgenomen in de Woo tot 1 mei 2025. Zie hiervoor de
regeling van artikel 10.2c Woo. Het overgangsrecht is van toepassing op informatie
die onder DNB berust vóór de inwerkingtreding van de Woo (1 mei 2022).

Gebleken is dat er documenten bij DNB aanwezig zijn die betrekking hebben op uw
Woo-verzoek. Deze documenten zijn opgesteld in de periode vóór 1 mei 2022 en
berustten dus al voor de inwerkingtreding van de Woo onder DNB.
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Om die reden is het overgangsrecht van toepassing. Op grond daarvan blijft de
brede uitzonderingspositie die DNB onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
had, gedurende drie jaar gelden. DNB is ingevolge artikel 1, aanhef en onder b, van
het Besluit bestuursorganen WNo en Wob (BbWW) als bestuursorgaan uitgezonderd
van de Wob voor zover zij belast is met de werkzaamheden die voortvloeien uit dan
wel verband houden met haar taken op grond van onder meer de Pensioenwet. De
aangetroffen documenten houden verband met die taken.

Gelet op het bovenstaande komt DNB tot de conclusie dat de Woo in dit geval niet
van toepassing is. Om die reden wordt uw Woo-verzoek afgewezen.

Ten aanzien van de periode vanaf 1 mei 2022 
DNB heeft intern navraag gedaan of er documenten, die vanaf 1 mei 2022
gedateerd zijn, onder haar berusten die zien op het onderhavige Woo-verzoek.
Onderzoek heeft uitgewezen dat daarvan geen sprake is. Hieruit moet worden
geconcludeerd dat DNB niet beschikt over de gevraagde documenten. Ook om deze
reden wordt uw Woo-verzoek afgewezen.

Bijlage 
Als bijlage treft u aan de tekst van artikel 10.2c Woo en artikel 1 van het Besluit
bestuursorganen WNo en Wob (BbWW).

Bezwaar
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Rechtspersonen en gemachtigden die over eHerkenning beschikken dienen een
bezwaarschrift in via het Digitaal Loket Toezicht: www.dnb.nl/login/digitaal-loket-
toezicht. Indien u niet over eHerkenning beschikt, kunt u een bezwaarschrift
indienen via: www.dnb.nl/bezwaarmaken, of per post bij:

De Nederlandsche Bank N.V.,
Divisie Juridische Zaken, Afdeling Toezicht - Procedures & Privacy
Postbus 98, 1000 AB AMSTERDAM

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

Maaike van Leuken
Divisiedirecteur Bedrijfsvoering
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Bijlage

Artikel 10.2c Woo: Overgangsrecht DNB en AFM 
Gedurende drie jaar na de inwerkingtreding van artikel 9.74 blijft artikel 1, aanhef
en onderdelen b en c, van het Besluit bestuursorganen WNo en Wob, zoals dat
luidde op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding
van artikel 9.74, van overeenkomstige toepassing op verzoeken om informatie die
op dat tijdstip berust bij de Nederlandsche Bank N.V. of de Stichting Autoriteit
Financiële Markten.

Artikel 1, aanhef en onder b, van het BbWW 
Als bestuursorgaan als bedoeld in artikel la, eerste lid, onderdeel e, van de Wet
Nationale ombudsman onderscheidenlijk artikel la, eerste lid, onderdeel d, van de
Wet openbaarheid van bestuur, zijn uitgezonderd:

b.de Nederlandsche Bank N.V., voor zover belast met de werkzaamheden die
voortvloeien uit dan wel verband houden met haar taken op grond van de artikelen
2, eerste, tweede en derde lid, en 3 van de Bankwet 1998, en haar taken en
bevoegdheden ingevolge artikel 4, eerste lid, van de Bankwet 1998, de
Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het
notarisambt, de Wet financiële markten BES en de Wet op het financieel toezicht,
alsmede, voor zover nog van toepassing op grond van de artikelen 2a, 5, 8, 17, 18,
19, 20a, 22, 25a, 46 en 49 van de Invoerings-en aanpassingswet Pensioenwet, de
Pensioen- en spaarfondsenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling zoals
deze luidden op 31 december 2006.

DeNederlandscheBank

EUROSYSTEEM

Datum

19 oktober 2022

Ons kenmerk

TO10-1175276710-244

Pagina

3 van 3


