05 maart 2015 © Het Financieele Dagblad

EUROPARLEMENT

CDA-rapporteur
Lenaers probeert
pensioenrichtlijn EU
alsnog te ontmantelen
Ulko Jonker
Brussel
CDA-Europarlementariër Jeroen
Lenaers wil alsnog korte metten
maken met de EU-richtlijn voor bedrijfstakpensioenen, ook al slaagde zijn partijgenoot Pieter Omtzigt
er eerder niet in voldoende steun te
krijgen voor een gele kaart tegen
de EU-richtlijn. Als ‘rapporteur’
voor de commissie Sociale Zaken
van het Europees Parlement stelt
de Limburger donderdag voor de
richtlijn zo veel mogelijk te ontdoen van regels en bevoegdheden
die Brussel meer en gedetailleerde
zeggenschap zouden geven over de
Nederlandse pensioensector.
‘De commissie had zichzelf vergaande bevoegdheden gegeven
op heel gevoelige onderwerpen,
zoals beloningsbeleid, risicobeoordeling of pensioenuitkeringsoverzicht die aan nationale competenties raken’, zegt Lenaers. ‘Ik stel
voor dat helemaal te schrappen.’
Hij heeft zich ‘echt verbaasd’ over
de mate van detaillering waar de
commissie zich mee wilde bemoeien, zoals de kleur van het pensioenoverzicht dat in zwart-witkopie
ook leesbaar moet zijn. ‘Of dat het
pensioenoverzicht maar twee pagina’s lang mag zijn, terwijl de commissie zes pagina’s neemt om dat
uit te leggen.’
Eigenlijk vindt Lenaers dan ook
dat de hele richtlijn overbodig is.
Maar nu ook de EU-ministerraad,
inclusief Nederland, zich erbij
neerlegt dat de EU nadere eisen
kan stellen aan het bestuur en de
transparantie van bedrijfstakpensioenfondsen, gaat het er volgens
hem nog slechts om de richtlijn zo
tandeloos mogelijk te maken. Als
rapporteur is hij sturend in de gedachtevorming over de richtlijn
binnen het Europees Parlement,
dat samen met de EU-ministerraad
over de richtlijn moet besluiten.
De Tweede Kamer stemde vorig jaar voor een motie van Omtzigt om een gele kaart te trekken
tegen de richtlijn, die toen was ingediend door eurocommissaris
voor de interne markt Michel Barnier. Als een derde van de EU-parle-
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menten een gele kaart trekt, moet
de commissie een voorstel heroverwegen. Maar er was elders in de EU
geen bijval voor en zelfs de Eerste
Kamer distantieerde zich ervan.
Opvallend was de steun van regeringspartijen PvdA en VVD voor
Omtzigts sabotageactie. Het kabinet meende immers dat de richtlijn weinig gevolgen in Nederland
zou hebben en juist zou bijdragen
aan een stabiele pensioensector
elders in Europa. De angel was er
voor Den Haag al uit door een succesvolle lobby samen met pensioenfondsen en -uitvoerders tegen
EU-solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen die in Brusselse ogen
concurreren met verzekeraars die
aan Solvency 2 moeten voldoen.
Om de laatste twijfel daarover
weg te nemen stelt Lenaers voor
bedrijfstakpensioenfondsen te bestempelen als ‘sociale zekerheid’
en niet als financiële dienstverleners. Daardoor zouden ze zich definitief onttrekken aan Brusselse
bemoeienis. Volgens Lenaers heeft
de nieuwe commissaris voor financiële diensten, Lord Jonathan Hill,
ook weinig aandrang meer om de
sector nog verder te reguleren.
De Brit kan zijn tijd beter besteden, vindt Lenaers. ‘Waar de
richtlijn nauwelijks aandacht aan
besteedt, is de noodzaak om deze
vorm van pensioenen die nu nog
maar voor zes of zeven landen relevant is, ook in de rest van de EU te
bevorderen. Ik stel voor een ‘high
level’-groep aan het werk te zetten en het ook op de agenda met
de sociale partners te zetten’, zegt
Lenaers. ‘Landen zonder bedrijfstakpensioenen krijgen met de vergrijzing een gigantisch probleem.’
Als de commissie sociale zaken
zich een oordeel heeft gevormd,
moet de commissie economische
en monetaire zaken van het Europees Parlement zich er nog over
uitspreken. Daarna moet er onderhandeld worden met de EUministerraad, vermoedelijk in de
eerste helft van volgend jaar. Dan
is Nederland EU-voorzitter.

