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Geacht bestuur, Geachte directie, 

 
Graag informeren wij u weer over de jaarlijkse Toezichtrapportage tweedepijlerpensioen. Begin april van dit 

jaar ontvangt u van ons het verzoek om rapportagejaar 2021 in te dienen.  
 

De AFM bedankt u allereerst voor het aanleveren van de Toezichtrapportage over 2020. Dit voorjaar 
publiceert de AFM wederom op basis van alle ontvangen toezichtrapportages het generieke Sectorbeeld 

Pensioenmarkt.  
 

We vragen u in uw planning rekening te houden met de komende rapportage, en deze vooraankondiging zo 
snel mogelijk te bespreken met uw eventuele uitvoeringsorganisatie zodat ook zij hiermee rekening houden 

in hun planning. Indien u bij de vorige rapportage heeft gerapporteerd dat u geen tweedepijlerpensioen in 
portefeuille had en dit ook geldt voor rapportagejaar 2021, dan verzoeken wij u om dit wederom te 

rapporteren conform de instructies. 
 

Het informatieverzoek Toezichtrapportage 2021 ontvangt u begin april 
Net als afgelopen jaar willen wij u voldoende tijd geven om de rapportage zorgvuldig in te vullen. De 

deadline voor het indienen van de Toezichtrapportage 2021 is daarom in overleg met de sector gesteld op  
30 september 2022. Hiermee heeft u circa zes maanden de tijd om aan het informatieverzoek te voldoen.  
 

De Toezichtrapportage 2021 is op enkele punten verduidelijkt ten opzichte van vorig jaar 
De Toezichtrapportage rapportagejaar 2021 heeft hetzelfde format als rapportagejaar 2020. Er zijn geen 

nieuwe datavelden bijgekomen. Op basis van onze ervaringen en feedback uit de sector hebben we wel 
enkele kleine verfijningen gemaakt, hoofdzakelijk in de toelichtingen bij datavelden en de definities. 

Deze verfijningen zijn geconsulteerd in de sector en akkoord bevonden. Een overzicht van de aanpassingen 
en tips t.b.v. het invullen van de rapportage vindt u vanaf begin april terug op onze website.  
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Op de website vindt u dan verder ook alle overige benodigde informatie weer terug (zoals de 

geactualiseerde versie van het Excel invulblad, de XSD en het specificatie document).  
 

AFM portaal 
Op 26 januari bent u per email geïnformeerd dat de wijze van aanlevering van de Toezichtrapportage wijzigt 

ten opzichte van vorig jaar. Het indienen van rapportagejaar 2021 zal via het AFM portaal plaatsvinden. De 
ingebruikname van het AFM portaal heeft gevolgen voor de wijze waarop u de rapportage indient, maar 

heeft geen invloed op de inhoud van de rapportage. 
 

U bent met de email van 26 januari door ons geïnformeerd over het proces van registratie van uw instelling 
en het machtigen van gebruikers. Via het portaal kan ook worden gerapporteerd dat u dit rapportagejaar 

geen tweedepijlerpensioen in portefeuille had. 
 

Vragen? 
Als u vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met het Ondernemersloket via 

ondernemersloket@afm.nl. Ook kunt u bij het Ondernemersloket per e-mail een terugbelverzoek indienen. 
Wij verzoeken u vriendelijk uw contactgegevens in uw bericht te vermelden. De openingstijden en het 

telefoonnummer van het Ondernemersloket kunt u terugvinden op onze website: 
https://www.afm.nl/over-afm/contact/ondernemersloket 
 
 
Hoogachtend, 
Autoriteit Financiële Markten    

  
  

drs. R. Schröder  mr. A.M.F. de Groot  

Senior Toezichthouder Manager 
Verzekeren en Pensioenen Verzekeren en Pensioenen 
 

 
 

mailto:ondernemersloket@afm.nl
https://www.afm.nl/over-afm/contact/ondernemersloket

