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“de api is een no-brainer”

Dit paper wil het debat stimuleren over de positionering van 
Nederland in de opkomende Europese interne pensioenmarkt. Bij 
die positionering speelt de Algemene Pensioeninstelling (API) een 
cruciale rol. Jacqueline Lommen (Hewitt) schetst de marktdyna-
miek rondom grensoverschrijdende IORPs – de pensioeninstellin-
gen ie werken volgens de Europese pensioenfondsenrichtlijn – en 
maakt deze inzichtelijk. Ook beschrijft ze de afwegingen die 
marktpartijen maken bij de keuze voor een specifiek pensioenve-
hikel. Lommen kiest duidelijk positie, zoals het in een NEA-paper 
betaamt. Zij pleit voor een snelle introductie van de API en voor 
hogere prioriteit voor het nieuwe, Europese perspectief.
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voorwoord

Netspar stimuleert debat over de gevolgen van vergrijzing voor het 
(spaar-)gedrag van mensen, de houdbaarheid van hun pensioenen en 
het overheidsbeleid. Doordat veel van de babyboomers met pensioen 
gaan, zal het aantal 65-plussers in de komende decennia snel toene-
men. Meer in het algemeen leven mensen gezonder en langer en krijgen 
gezinnen steeds minder kinderen. Vergrijzing staat vaak in een negatief 
daglicht, want ten opzichte van de bevolking tussen 20 en 65 jaar zou 
het aantal 65-plussers wel eens kunnen verdubbelen. Kan de werkende 
beroepsbevolking dan nog wel het geld opbrengen voor een groeiend 
aantal gepensioneerden? Moeten mensen meer uren maken tijdens hun 
werkzame periode en later met pensioen gaan? Of moeten de pensioe-
nen worden gekort of de premies worden verhoogd om het collectieve 
pensioen betaalbaar te houden? Moeten mensen worden aangemoedigd 
zelf veel meer verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen pensioen? 
En wat is dan nog de rol van de sociale partners in het organiseren van 
een collectief pensioen? Kunnen en willen mensen eigenlijk wel zelf 
gaan beleggen voor hun pensioen of zijn ze graag bereid dat aan pensi-
oenfondsen over te laten? Van wie zijn de pensioengelden eigenlijk? En 
hoe kan een helder en eerlijk speelveld voor pensioenfondsen en verze-
keraars worden gedefinieerd? Hoe kunnen collectieve doelstellingen als 
solidariteit en meer individuele wensen worden verzoend? Maar vooral: 
hoe kunnen de voordelen van langer en gezonder leven worden benut 
voor een meer gelukkige en welvarende samenleving?
 
Om een aantal redenen is er behoefte aan debat over de gevolgen van 
vergrijzing. We weten niet altijd precies wat de gevolgen van vergrijzing 
zijn. En de gevolgen die wel wel goed kunnen inschatten, verdienen 
het om bekend te worden bij een groter publiek. Belangrijker is natuur-
lijk dat veel van de keuzen die moeten worden gemaakt een politieke 
dimensie hebben en daarover is debat hard nodig. Het gaat immers 
om maatschappelijk zeer relevante en actuele vraagstukken waar, in de 
meest letterlijke zin oud en jong mee worden geconfronteerd. Om die 
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redenen heeft Netspar de NEA Papers ingesteld. In een NEA Paper neemt 
de auteur gemotiveerd stelling over een beleidsrelevant onderwerp. De 
naam NEA Papers heeft twee betekenissen. Ten eerste, NEA staat voor 
Netspar Economische Adviezen. De auteurs adviseren op persoonlijke 
titel en op verzoek van Netspar over actuele economische kwesties op het 
gebied van vergrijzing en pensioenen. Ten tweede, NEA klinkt als Nee-Ja 
en geeft daarmee een wezenskenmerk van elk debat aan.

Henk Don
Voorzitter van de Netspar Redactieraad.
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“de api is een no-brainer”

Samenvatting en verantwoording
Dit discussiepaper wil het debat stimuleren over de positionering van 
Nederland in de opkomende Europese interne pensioenmarkt. Bij die 
positionering speelt de API1, de beoogde nieuwe Nederlandse pensioen-
instelling, een cruciale rol. 
 Hieronder volgt een toelichting op het begrippenkader en de recente 
innovaties in de Europese pensioenmarkt. Ik schets de marktdynamiek 
rondom grensoverschrijdende IORPs2 en maak deze op die manier voor 
meerderen inzichtelijk. Ook beschrijf ik de afwegingen die marktpar-
tijen maken bij de keuze voor een specifiek pensioenvehikel. Uit deze 
onderbouwing volgen de kenmerken en randvoorwaarden voor een suc-
cesvolle API: een nieuwe Nederlandse pensioeninstelling, die internati-
onaal kan concurreren met andere pensioenvehikels, als Europees-breed 
pensioenplatform voor multinationale ondernemingen en financiële 
dienstverleners. 
 Dit paper kiest duidelijk positie, zoals het een discussiepaper betaamt. 
Het is een pleidooi voor een snelle introductie van de API, ‘de derde trap’ 
in het API-dossier. Ook pleit dit paper ervoor dat we in Nederland meer 
prioriteit geven aan het nieuwe, Europese perspectief. Het is geschreven 
vanuit de invalshoek van de praktijk en gebaseerd op mijn internationale 
marktinzichten. 
 Ik onderken ten volle het beleidsmatige spanningveld in Nederland: 
enerzijds een open oog hebben voor de grote, nieuwe kansen die de 
Europese pensioenmarkt ons land biedt en anderzijds het voorkomen 
van onnodige aantasting van ons bestaande, solide Nederlandse pen-
sioenstelsel.3 Blijven zoeken naar politieke compromissen en technisch 

1 De titel van dit paper is geënt op het advies van Arnoud Boot, zoals uitgebracht aan 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 19 maart 2007. 
API: “Algemene Pensioeninstelling”.  

2 IORPs: “Institutions	for	Occupational	Reitirement	Provision”.
3 Dit paper belicht de noodzaak voor de API vanuit het perspectief van de Europese 

pensioenmarkt. Het start vanuit de vraagzijde; de behoefte aan grensoverschrij-
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vernuftige tussenoplossingen is mijns inziens echter niet langer de juiste 
weg. De realisatie van de eerste en tweede trap van het API-dossier, res-
pectievelijk de PPI4 en de multi-opf, is zeer welkom, maar ontoereikend 
om Nederland goed te positioneren in de nieuwe Europese pensioen-
markt. Het is hoog tijd om keuzes te maken. Regeren is vooruitzien. 
Door een inkijk te geven in de internationale marktontwikkelingen en de 
contouren van een full-fledge API te schetsen, hoop ik een bijdrage te 
leveren aan een spoedige komst van de API. 

dende pensioenoplossingen en - instellingen vanuit multinationale ondernemin-
gen. Ik heb gekozen voor deze internationale marktinvalshoek en deze “van buiten 
naar binnen” visie op het Nederlandse bestel om tegenwicht te bieden aan de 
meerderheid van geluiden in Nederland, die het Europees perspectief (nog) niet 
altijd onderkennen en de ontwikkelingen in de nieuwe, opkomende grensover-
schrijdende pensioenmarkt neigen te onderschatten. Dit wil niet zeggen, dat ik mij 
distantieer van het politiek gevoelige en technisch uitdagende API beleidsvraagstuk 
in Nederland, waarin onder meer de typische Nederlandse DB-regelingen met con-
ditionele indexatie en de “knoppendiscussie” samen komen. In dit paper ga ik daar 
echter niet in detail op in. Mijn inhoudelijke bijdrage aan deze aspecten van het API 
dossier krijgt in andere vorm gestalte. 

4 PPI: “Premiepensioeninstelling” 
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1. Europese pensioenfondsenrichtlijn: A catalyst for change

De	Europese	pensioenfondsenrichtlijn…	
De Europese pensioenfondsenrichtlijn5 is een van de belangrijke kata-
lysatoren van de Europese pensioenmarkt. De richtlijn is ook een van de 
belangrijkste vertrekpunten in de discussie over ‘Nederland Pensioen-
land’6. Deze nieuwe Europese wetgeving schrijft voor, dat in alle EU-
lidstaten onafhankelijke, kapitaalgedekte pensioeninstellingen moeten 
kunnen worden opgericht. Deze instellingen, die arbeidsgerelateerde 
pensioenvoorzieningen beheren, worden internationaal aangeduid 
als IORPs7. De richtlijn stelt minimumeisen aan IORPs, aan het toezicht 
daarop, voorziet in een Europees paspoort en in internationale samen-
werking van lokale toezichthouders. De richtlijn bevat géén vereisten 
voor de pensioenregelingen die de IORP beheert (de producten). Dat 
behoort tot het mandaat van de lidstaten zelf en wordt door de richtlijn 
niet gereguleerd. 
 Bij de introductie van de richtlijn, in 2003, dachten velen dat de 
nieuwe Europese regelgeving weinig effect zou sorteren. De richtlijn was 
behoorlijk ‘uitgekleed’ tijdens de jarenlange onderhandelingen die er 
aan vooraf gingen. De richtlijntekst is gericht op minimumharmonisatie; 
de wettekst bevat vooral een raamwerk. Veel is open gelaten om door 
de lidstaten zelf in te vullen. Veel heikele onderwerpen zijn uiteindelijk 
vermeden of slechts beperkt geadresseerd, zoals de reikwijdte van de 
richtlijn (welke lokale pensioenvoorzieningen en –instellingen vallen 
onder de nieuwe wet), de financieringsvereisten van IORPs en de grens-
overschrijdende activiteiten. 
 Zeker in Nederland leek de richtlijn in principe goed aan te sluiten bij 
het bestaande Nederlandse pensioenstelsel en tot weinig veranderingen 
aanleiding te geven. Ons land kent immers al jarenlang omvangrijke 
private pensioenbesparingen, onafhankelijke pensioenfondsen en het 

5 Directive	2003/41/EC, oftewel IORP	Directive, betreffende de werkzaamheden van en 
het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Zie: http://ec.europa.
eu/internal_market/pensions.

6 Voor meer achtergrond en visies op ‘Nederland Pensioenland’, zie de websites van 
ondermeer ABP, DNB, FNV, IEBA, Netspar, OPF, VB en uiteenlopende Nederlandse 
financiële pensioendienstverleners. en visies, zie de website van ondermeer ABP, 
Netspar,  Zie eveneens: “Nederland Pensioenkampioen”, rapport Holland	Financial	
Centre (HFC), oktober 2007.

7 IORPs: “Institutions	for	occupational	Reitirement	Provision”.
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principe van prudent	person in het beleggingsbeleid. De Nederlandse 
vertegenwoordigers in Brussel hadden er ook voor gezorgd, dat enkele 
voor Nederland essentiële elementen uit ons nationale pensioenbestel 
gevrijwaard bleven van de impact van de richtlijn, zoals de verplichtstel-
ling van de bedrijfstakpensioenfondsen. 
 De implementatie van de richtlijn verliep in ons land dan ook nage-
noeg geruisloos, via een veegwet voor de Pensioen- en Spaarfondsen 
Wet, die per 1 januari 2007 in de thans geldende Pensioenwet is omge-
zet. De bestaande Nederlandse pensioenfondsen zijn daarmee officieel 
aangemerkt als pensioeninstellingen in de zin van de richtlijn. In tegen-
stelling tot wat regelmatig wordt gesuggereerd, is de Europese pensi-
oenfondsenrichtlijn dus reeds volledig geïmplementeerd in Nederland 
en kent ons land talloze IORPs. Weliswaar vond de transpositie vertraagd 
plaats, maar dat gold voor meerdere lidstaten. Inmiddels is de richtlijn 
in alle lidstaten in de EEA regio8 ingevoerd, met Italië als hekkensluiter in 
januari 2008. 

...maakt	grensoverschrijdende	IORPs	expliciet	mogelijk….	
De grensoverschrijdende aspecten van de pensioenfondsenrichtlijn vor-
men een klein, maar veelbesproken onderdeel van de richtlijn. Via artikel 
20 van de richtlijn erkennen alle EEA-lidstaten elkaars lokale IORPs. Ook 
erkennen zij de daarbij behorende lokale wetgeving die deze uiteen-
lopende instellingen reguleert. Dit betreft ondermeer de financierings-
wijze, de bestuursstructuur, het werkgebied en de rapportage-eisen. De 
lidstaten accepteren ook dat expliciet geautoriseerde pensioeninstellin-
gen grensoverschrijdende diensten mogen aanbieden in de gehele EEA. 
Binnenlandse pensioenregelingen mogen dus worden ondergebracht bij 
een buitenlandse pensioeninstelling. Het Europese IORP-paspoort is op 
basis van enkele minimumeisen en eenduidige procedures relatief een-
voudig verkrijgbaar9. 
 Figuur 1 geeft de duidelijke scheiding weer tussen pensioeninstelling 
en -regeling; een essentiële basisgedachte in de richtlijn. Een IORP kan 
meerdere pensioenregelingen beheren, afkomstig uit een of meerdere 
landen. 

8 De European	Economic	Area (EEA regio) omvat de 27 landen die lid zijn van de Euro-
pese Unie, aangevuld met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. 

9 Zie bijvoorbeeld de procedure voor de aanvraag van een grensoverschrijdende licen-
tie zoals deze in Nederland geldt: http://www.dnb.nl/openboek.
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 De grensoverschrijdende samenwerking tussen de toezichthouders is 
nader uitgewerkt in het CEIOPS Boedapest Protocol10. De toezichthouder 
uit het land van vestiging van de pensioeninstelling	(lidstaat van her-
komst of home	country) heeft een leidende rol. Hij overziet het geheel 
van lokale en internationale activiteiten van de IORP en functioneert als 
eerste en enige aanspreekpunt voor de marktpartijen. De toezichthouder 
van de lidstaat waarvan de pensioenregeling afkomstig is (lidstaat van 
ontvangst of host	country), heeft een beperkter mandaat. Deze toezicht-
houder houdt ‘slechts’ toezicht op de inhoud van de betreffende lokale 
pensioenregeling en toetst of deze voldoet aan het lokale sociaal- en 
arbeidsrecht11.

10 CEIOPS, het “Committee	of	European	Insurance	and	Occupational	Pension	Supervi-
sors”, is het Europese samenwerkingsverband van pensioentoezichthouders. Zie: 
www.ceiops.org. Het CEIOPS Boedapest Protocol geeft een nadere invulling van de 
grensoverschrijdende samenwerking van de nationale toezichthouders in het geval 
van grensoverschrijdende activiteiten van een pensioeninstellingen. 

11 Het begrip “sociaal- en arbeidsrecht” volgt rechtstreeks uit de pensioenfondsen-
richtlijn. Elke lidstaat kan – binnen in de richtlijn afgesproken kaders - zelf bepalen 
welke delen van de lokale wetgeving tot het sociaal en arbeidsrecht behoren en van 
toepassing zijn op grensoverschrijdende IORPs. Voor het Nederlandse sociaal- en 
arbeidsrecht zie: www.dnb.nl/openboek. Naast het sociaal- en arbeidsrecht kan de 

Figuur	1.	Basisprincipe	grensoverschrijdende	IORP
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 In de grensoverschrijdende context, zijn verder de financiële vereisten 
van belang, die de IORP	Directive oplegt aan de pensioeninstellingen. 
Deze zijn met name van toepassing indien een IORP DB-regelingen12 
beheert. Het betreft de regels met betrekking tot het berekenen van de 
technische voorzieningen, het waarderen van de activa, het aanhouden 
van eigen vermogen indien de IORP zelf risico draagt en de aanvullende 
zekerheidsmechanismen die dienen als vangnet in financiële stresssitua-
ties, zoals ten tijde van dalende renten en beurskoersen. 
 In de richtlijn is ook op dit terrein gekozen voor minimumharmonisa-
tie. Dit laat dus ruimte aan de lidstaten om grote delen van de bestaande 
lokale financieringsmethodiek te handhaven. Wel is duidelijk vastgelegd 
dat de lidstaat van herkomst van de IORP (home	country) bepaalt aan 
welke financiële vereisten de IORP moet voldoen. De lidstaten van ont-
vangst hebben hierover niets direct te zeggen. Ook is toegevoegd dat een 
pensioeninstelling die grensoverschrijdend actief is, altijd volledig (af)
gefinancierd moet zijn (fully	funded). 
 Figuur 2 visualiseert het raamwerk van financieringsvereisten aan de 
hand van de balans van een IORP. In de API discussie dienen de afzon-
derlijke bouwstenen goed te worden onderscheiden. Bij het internatio-
naal vergelijken van financieringsvereisten van IORP vehikels moeten de 
bouwstenen allemaal mee worden genomen en een deelanalyse worden 
vermeden.  

Voor de technische	voorzieningen zijn in de richtlijn enkele kwalitatieve 
basisprincipes opgenomen. Deze hebben betrekking op de keuze van 
de disconteringsvoet en overlevingstabellen. Maar bijvoorbeeld over het 
opnemen van indexatievoorzieningen in de technische reserves (“nomi-
naal” versus “reëel stelsel”) is niets vastgelegd in de richtlijn.  

lidstaat van ontvangst ook voorwaarden voor wat betreft het beleggingsbeleid, de 
informatievoorschriften aan deelnemers en ring-fencing onderdeel maken van de 
regels waaraan een IORP moet voldoen indien een pensioenregeling uit een host	
country wordt beheerd. Bij overtreding mag de host	country toezichthouder in het 
uiterste geval rechtstreeks in contact treden met de marktpartijen. 

12 Defined	Benefit (DB) pensioenregelingen onderscheiden zich van Defined	Contribu-
tion (DC) pensioenregelingen door de vooraf vastgestelde vaste toezegging bij pensi-
onering (hoogte van de pensioenuitkering). Bij DC-regelingen is sprake van een 
vaste inleg, maar is de hoogte van de uitkering bij pensionering afhankelijk van een 
groot aantal factoren.  



“de api is een no-brainer” 17

 Over het eigen	vermogen dat bovenop de technische voorzienin-
gen moet worden aangehouden als de IORP zelf risicodrager is, is de 
richtlijn meer uitgesproken. Hier verwijst de richtlijn rechtstreeks naar 
de kwantitatieve rekenregels uit de levensverzekeringsrichtlijn.13 Deze 
minimum eigen vermogenseis moet overigens goed worden onderschei-
den van de aanvullende solvabiliteitsbuffer, die onderdeel zijn van de 
zekerheidsmechanismen.   
 Op het vlak van de zekerheidsmechanismen bevat de richtlijn geen 
enkele vereiste. De lidstaten zijn hierin geheel vrij. Sommige landen, 
zoals Nederland, Duitsland en België, kiezen als vangnet voor aanvul-
lende solvabiliteitsbuffers op de balans van de IORP. Deze buffers mogen 
al dan niet (tijdelijk) met (achtergestelde) leningen worden gefinancierd. 
De omvang van de vereiste buffers varieert per land en worden veelal 
vastgesteld aan de hand van stress	tests. Via de buffers wordt gestreefd 
naar het ex-ante zeker stellen van pensioenrechten, via de balans van de 
IORP. 

13 Artikel 17.2 van de IORP	Directive verwijst naar Artikel 27 en 28 van Directive	2002/83/
EC, de zogenaamde derde Levenrichtlijn.  

Figuur	2.	Financieringsvereisten	IORP
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 Andere landen, zoals bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Ierland, 
kiezen voor een vangnet buiten de IORP en stellen geen buffervereisten. 
De zekerheid wordt in deze landen ingevuld via de onderneming die 
garant staat (plan	sponsor	covenant). Een beperkt aantal landen, met 
name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, heeft daarnaast gekozen voor 
een nationaal garantiestelsel voor pensioenvoorzieningen, vergelijkbaar 
met een depositogarantiestelsel zoals Nederland dat kent in de banken-
sector. Hiermee kiezen deze landen voor een ex-post	zekerheidsstelsel, 
waarbij de zekerheden pas ter beschikking hoeven te worden gesteld 
als de nood aan de man komt. Het fundamentele verschil in keuze tus-
sen de ex-ante en ex-post aanpak is te verklaren door de behoefte aan 
het voorkomen van procycliciteit, respectievelijk betaalbaarheid van 
DB-voorzieningen. 
 Sommige lidstaten kiezen voor één van de zekerheidsmechanismen en 
stellen dit verplicht, zoals Nederland. De meeste lidstaten laten de keuze 
van het zekerheidsmechanisme over aan de betrokkenen en/of staan een 
combinatie van zekerheidsmechanismen toe.14 

...en	heeft	meer	implicaties	dan	algemeen	was	verwacht
De richtlijn is nog maar kort geleden in de lidstaten geïmplementeerd. 
Toch zijn de effecten in de lokale pensioenmarkten al zichtbaar. Alle EEA 
lidstaten voorzien nu in IORPs.15 16 De trend is gezet. Private, aanvul-

14 Voor een vergelijking van de uiteenlopende financieringswijzen van lokale IORPs zie: 
“Survey	on	fully	funded,	technical	provisions	and	security	mechanisms	in	the	Euro-
pean	occupational	pension	sector”, CEIOPS Occupational Pensions Committee, 31 
Maart 2008. Tevens: “Het FTK ‘te duur’ voor pan-Europese pensioenfondsen?!; Tijd 
voor het wegnemen van enkele mispercepties”, J.M.A. Lommen, Tijdschrift voor 
Pensioenvraagstukken, Aflevering 3, 2008.

15 Wettelijk gezien is thans elke EEA lidstaat verplicht om een IORP vehikel beschikbaar 
te hebben, de opbouw van pensioenvoorzieningen langs deze weg toe te staan en 
buitenlandse IORPs toe te laten om grensoverschrijdende diensten te verrichten in 
de betreffende lidstaat. Op dit moment lopen nog enkele inbreukprocedures vanuit 
de Europese Commissie met betrekking tot (vermeende) deels foutieve of onvolledige 
transpositie van de richtlijn door lidstaten. Nederland behoort niet tot deze groep. 

16 IORP is een paraplu begrip. In de veel lidstaten bestaan reeds lange tijd onafhanke-
lijke, kapitaalgedekte pensioenfondsvehikels. Tijdens de transpositie van de richtlijn 
zijn deze bestaande instellingen formeel aangemerkt als IORPs. Dat is bijvoorbeeld 
gebeurd in Nederland (“pensioenfondsen”), Duitsland (“PensionKasse” en “Pensi-
onFonds”), het Verenigd Koninkrijk (“pension trust”). Echter, in een groot aantal 
Europese lidstaten bestonden onafhankelijke, kapitaalgedekte pensioenfondsvehi-
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lende, collectieve, kapitaalgedekte pensioenvoorzieningen nemen snel 
in belang toe in geheel Europa, zoals de richtlijn beoogt. Een ander 
voorbeeld van een tastbaar resultaat is de groeiende populariteit van 
het prudent	person principe in het beleggingsbeleid van pensioen-
fondsen; een belangrijke drijfveer voor de introductie van de richt-
lijn.17 Ook nemen de grensoverschrijdende activiteiten van IORPs toe, 
wordt nieuw gebruik gemaakt van de vrijheid van grensoverschrijdende 
dienstverlening en van de vrije markt voor pensioeninstellingen (de 
pensioenuitvoerders). 
 CEIOPS heeft inmiddels een initiële inventarisatie gemaakt van de 
implicaties en de opgetreden knelpunten bij de toepassing van richtlijn 
in de praktijk.18 Op basis van dit rapport heeft de Europese Commissie in 
het voorjaar van 2009 een formeel evaluatierapport gepubliceerd.19 De 
conclusie daarvan is dat de richtlijn voorlopig niet herzien zal worden. 
Wel worden binnen CEIOPS waar mogelijk de meest urgente knelpunten, 

kels als zodanig nog niet of werden ze nauwelijks gebruikt, vooral in de Oost- en 
Zuid-Europese lidstaten. De IORP	Directive heeft in deze landen geleid tot een toe-
nemende belangstelling voor kapitaalgedekte pensioenen. In Europa zijn op dit 
moment reeds talloze IORPs actief; in totaal circa 10.000 (waarvan, in medio 2009, 
circa 7000 in het Verenigd Koninkrijk en circa 600 in Nederland). Deze circa 10.000 
IORPs zijn gebaseerd op meer dan 30 verschillende IORP vehikels, minimaal één 
vehikel per EEA lidstaat (waaronder het pensioenfonds vehikel in Nederland en bin-
nenkort naar verwachting tevens de PPI).

17 Het pure prudent	person principe in beleggingen wordt thans nog slechts door 4 EEA 
lidstaten toegepast. De andere lidstaten hanteren een of meerdere kwantitatieve 
restricties, zei het dat deze na implementatie van de richtlijn in de meeste lidstaten 
aanzienlijk zijn verminderd.    

18 “Initial review of key aspects of the implementation of the IORP Directive”, CEIOPS 
Occupational Pensions Committee (OPC), 31 maart 2008. Als punten van aandacht zijn 
geïdentificeerd: de scope van richtlijn (welke lokale pensioenvoorzieningen, via 
welke pensioeninstellingen, vallen onder de reikwijdte van de richtlijn), ring-fen-
cing (in Nederland samenhangend met de één financieel geheel vereiste), informa-
tie aan deelnemers, rapportageverplichtingen, financieringsvereisten (berekenings-
wijze technische voorzieningen, nationale garantiestelsels en achtergestelde lenin-
gen), beleggingsrestricties, custodians, (definitie van) grensoverschrijdende activi-
teiten en uitbesteding. Ook de herziening van het CEIOPS Boedapest Protocol en een 
inventarisatie van de reikwijdte van het sociaal- en arbeidsrecht in de lidstaten 
staan op de CEIOPS OPC agenda. 

19 “Report	from	the	Commission	on	some	key	aspects	concerning	Directive	2003/41/EC	on	
the	activities	and	supervision	of	institutions	for	occupational	retirement	provision	
(IORP	Directive)”, Brussels, 30/4/2009.
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zoals de uiteenlopend gehanteerde definitie van “grensoverschrijdende 
activiteit”, ter hand genomen. Daarnaast worden naar verwachting de 
financieringsvereisten van de IORPs op termijn aangepast.20 
 
Ook in Nederland blijkt de invloed van de pensioenfondsenrichtlijn ver-
der te reiken dan initieel was verwacht. De richtlijn sluit niet zo goed aan 
op het Nederlandse bestel als op het eerste gezicht leek. Nederland heeft 
last van “de wet van de remmende voorsprong”. Aangezien Nederland 
een zo goed ontwikkeld pensioenstelsel heeft, luistert nieuwe regelge-
ving nauw en doen discrepanties zich sterk voelen. De meeste knelpun-
ten in Nederland21 manifesteren zich kort samengevat naar aanleiding 
van de volgende tegenstelling: 
– Is een IORP een	sociale	instelling, die door sociale partners geza-

menlijk wordt opgericht en bestuurd en die voor een “eigen kring” 
voorziet in pensioenvoorzieningen, binnen een wettelijk afgebakend 
“domein” en zonder winstoogmerk? Een instelling waar gewerkt 
wordt met “impliciete contracten”, waarbij de verwevenheid tussen 
pensioenregeling (scheme) en pensioeninstelling (IORP) op diverse 
punten aanwezig is, waarbij in onderling overleg aan vele “knoppen” 
kan worden gedraaid22 en waar het risico ad hoc gedeeld wordt? Een 

20 De aandacht voor de IORP financieringsvereisten werd in eerste instantie geïnitieerd 
door de nieuwe Solvency	II	Directive voor de verzekeringsinstellingen. Artikel 17.2 van 
de IORP Directive	met betrekking tot de eigen vermogenseis verwijst rechtstreeks 
naar de solvabiliteitsrichtlijn voor verzekeraars. Door wijzigingen in de verzekerings-
richtlijn worden de pensioeninstellingen aldus indirect beïnvloed. Na ampel beraad 
is echter in 2008 besloten, dat het betreffende IORP Directive tekstgedeelte niet wij-
zigt en blijft verwijzen naar de oorspronkelijke solvabiliteitsvereisten voor verzeke-
raars. Niettemin wordt thans bekeken of de IORP financieringsvereisten in meer 
algemene zin wijziging behoeven. Bijvoorbeeld Artikel 15 en 16 van de IORP	Directive 
met betrekking tot de technische voorzieningen, en/of  aanvullende Europese regel-
geving met betrekking tot de zogenaamde zekerheidsmechanismen, zoals solvabili-
teitsbuffers, werkgevergaranties, nationale garantiestelsels en achtergestelde lenin-
gen. Dit is momenteel onderwerp van debat (en nog geen onderdeel van een for-
mele wetsherziening procedure) binnen de Europese Commissie, de CEIOPS en via 
een publieke consultatie procedure.  

21 Zie voor een overzicht van opgetreden knelpunten in Nederland ondermeer: “Met 
API meer markt”, S.G. van der Lecq & A.W.I.M. van der Wurff, Tijdschrift voor Pensi-
oenvraagstukken, april 2008.

22 De “knoppen” waar aan binnen een Nederlandse pensioenvoorziening kan worden 
gedraaid verwijzen naar de uiteenlopende sturingselementen om de risico’s binnen 
een pensioenfonds te verdelen over deelnemers en plan sponsor en de besluitvor-
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vehikel waar de financieringsvereisten dus minder strikt hoeven te 
zijn, maar waar wel strikte checks	and	balances in het bestuur vereist 
zijn om de verwevenheid van de pensioenregeling en pensioeninstel-
ling te beheersen en de risico’s zorgvuldig te alloceren aan de plan 
sponsor dan wel de deelnemers?

of:
– Is een IORP een	financiële	instelling, al dan niet met winstoogmerk, 

die door eenieder kan worden opgericht en bestuurd, die opereert in 
een vrije markt, vrijelijk concurreert met andere pensioenuitvoerders 
en alle partijen mag bedienen? Een instelling die uiteenlopende (al 
dan niet gegarandeerde) producten aanbiedt? Een vehikel dat via 
strikte financieringsvereisten hoog gekapitaliseerd moet zijn in het 
geval dat harde toezeggingen zijn gedaan, maar meer vrijheidsgraden 
heeft voor wat betreft governance?23

 
De richtlijn is meer afgestemd op de tweede categorie van financiële 
instellingen, terwijl het Nederlandse pensioenmodel geënt is op de 
eerste vorm van IORPs als sociale instellingen.24 Op grensoverschrijdend 
terrein doen de knelpunten in Nederland zich het eerst duidelijk voelen, 
omdat daar de nieuwe marktontwikkeling plaatsvindt. Het bestaande 

mingspocedures daaromtrent. Dit is met name van belang bij de typische Neder-
landse DB-regelingen met conditionele indexatie en in situaties waarin het pensi-
oenfonds onvoldoende financiële middelen heeft om de reeds toegezegde pensi-
oenrechten gestand te doen en “de pijn moet worden verdeeld”. De beschikbare 
“knoppen” zijn: (a) het aanpassen van de werkgevers en werknemers premies, (b) 
het verminderen/beëindigen van de indexatie van pensioenuitkeringen en opge-
bouwde rechten, (c) het verminderen van pensioenuitkeringen en opgebouwde 
rechten (afstempelen) en (d) het aanpassen van het beleggingsbeleid. Indirect 
behoren tot “de knoppen” eveneens: (e) het aanpassen van de pensioenregeling 
(pensioenovereenkomst) en (f) het aanpassen van de uitvoeringsovereenkomst. 

23 Internationaal wordt dit onderscheid veelal aangeduid met een verwijzing naar 
“single employer IORP” of  “closed funds” in het geval van een IORP met het karak-
ter van een sociale instelling, en “multi-employer IORPs” of “open funds” in het 
geval van een IORP met het karakter van een financiële instelling.  

24 De IORP	Directive is tot stand gekomen op initiatief van het DG Interne Markt van de 
Europese Commissie en maakt onderdeel uit van het FSAP, het Financial	Services	
Action	Plan, dat zich richt op de interne markt voor financiële diensten. Het DG 
Sociale Zaken van de Europese Commissie is eveneens verantwoordelijk voor pensi-
oenen, maar is niet de opsteller van de pensioenfondsenrichtlijn. 
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Nederlandse pensioenfonds blijkt niet goed geschikt om als vehikel voor 
grensoverschrijdende activiteit te fungeren. De buitenlandse IORPs blij-
ken een potentieel aantrekkelijker alternatief dan het Nederlandse pen-
sioenfonds. Maar ook kan Nederland haar kansen in de nieuwe Europese 
pensioenmarkt via het pensioenfonds vehikel niet optimaal grijpen.
 Deze defensieve en offensieve noodzaak voor verandering in het 
Nederlandse pensioenstelsel, met het oog op het creëren van een solide 
positie van Nederland in de nieuwe Europese pensioenmarkt, wordt in 
ons land steeds meer onderkend. Het API-dossier is mede hiervan een 
uitvloeisel. De Europese pensioenfondsenrichtlijn blijkt aldus a	catalyst	
for	change, óók in Nederland. 
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2. Europese pensioenmarkt: grote onderliggende dynamiek 

Grensoverschrijdende	IORPs	nog	beperkt	in	aantal…	
Wat is het resultaat van de Europese pensioenfondsenrichtlijn in de prak-
tijk, in de markt? Komt de grensoverschrijdende pensioenmarkt van de 
grond? Moeten we in Nederland iets veranderen of blijven de grensover-
schrijdende IORPs papieren tijgers? 
 De objectief, feitelijk meetbare grensoverschrijdende activiteit van 
pensioeninstellingen is op dit moment nog beperkt. CEIOPS publiceert 
een overzicht. Het wordt opgesteld aan de hand van de door toezicht-
houders formeel geautoriseerde grensoverschrijdende IORPs. Het over-
zicht wordt periodiek geactualiseerd.25 Uit de data blijkt dat medio 
2008 70 grensoverschrijdende IORPs waren geregistreerd. De grensover-
schrijdende IORPs zijn gevestigd in negen verschillende EEA-lidstaten. 
Ze beheren gezamenlijk meer dan 100 pensioenregelingen, afkomstig 
uit 21 verschillende EEA-lidstaten. Hoewel vaak anders beweerd wordt, 
bestaat er dus reeds een aanzienlijk aantal grensoverschrijdende IORPs 
in Europa. Geen van deze 70 grensoverschrijdende IORPs is in Nederland 
gevestigd. Wel zijn zeven Nederlandse pensioenregelingen in beheer bij 
buitenlandse IORPs, die op deze wijze in ons land grensoverschrijdende 
diensten leveren. 
 Een nadere bestudering van de CEIOPS-data, gecombineerd met 
inzichten uit de markt, laat zien dat de 70 geregistreerde grensoverschrij-
dende IORPs nog veelal initiatieven van beperkte omvang betreffen. De 
IORPs combineren vaak pensioenregelingen uit slechts twee lidstaten. Het 
gaat om kleine groepen pensioendeelnemers, veelal expats en grenswer-
kers, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk/Ierland en België/Luxem-
burg. Een deel van de grensoverschrijdende casussen bestond al voor de 
introductie van de richtlijn en is nadien geformaliseerd. Het merendeel 
van de casussen (circa driekwart) is geconcentreerd in het Verenigd 
Koninkrijk en Ierland. In deze twee landen is een strikte interpretatie 
van “grensoverschrijdende activiteit” van toepassing26. Een deel van de 
casussen betreft kleine testcases. 

25 “OPC	2008	Report	on	Market	Developments”, CEIOPS, 11 november 2008. Daarnaast 
vormen de publiek toegankelijke pensioenregisters van een aantal nationale pensi-
oentoezichthouders een feitelijk bron van informatie.   

26 De Europese lidstaten hanteren dusverre uiteenlopende interpretaties van “grens-
overschrijdende activiteit”. De tekst van de richtlijn biedt helaas onvoldoende hou-



24 nea paper 25

Op dit moment heeft dus slechts een handvol van de 70 formeel geau-
toriseerde grensoverschrijdende pensioeninstellingen betrekking op true	
cross-border	IORPs: een Europabreed pensioenplatform, waarin pensi-
oenregelingen uit meerdere landen uit de EU en/of daarbuiten bijeen 
zijn gebracht, met het oog op pensioenvoorzieningen van (grote) groepen 
lokale werknemers en/of groepen mobiele werknemers, expats en senior	
executives, werkzaam bij multinationaal opererende ondernemingen. 
Maar de onderliggende, niet direct voor allen zichtbare en nog niet in 
de CEIOPS cijfers tot uiting komende dynamiek in de grensoverschrij-
dende pensioenmarkt is groot. In het vervolg van dit hoofdstuk volgt 
een beschrijving en onderbouwing van deze dynamiek, die mijns inziens 
binnen afzienbare termijn snel tot meerdere true	cross-border	IORPs zal 
leiden. 

…maar	multinationale	ondernemingen	bepalen	de	marktvraag…
Veel multinationale ondernemingen oriënteren zich op de mogelijkheden 
van grensoverschrijdende pensioenen en nemen eerste initiatieven. Dit 
gebeurt aan de hand van verschillende activiteiten en veelal stapsgewijs, 
zoals in figuur 3 is gevisualiseerd. 

 Multinationale ondernemingen benoemen steeds vaker een wereld-
wijde of regionale employee	benefits	(EB)	manager”. Deze pensioenma-
nager op het hoofdkantoor krijgt ondersteuning van een gespecialiseerde 
stafafdeling. Het doel is de optimalisering van de internationale werk-
nemersvoorzieningen in brede zin, waaronder pensioenen. De behoefte 
aan deze activiteit vloeit veelal voort uit de nieuwe IFRS-wetgeving27 
en de toenemende aandacht voor compliance. De nieuwe wereldwijde 
(financiële) rapportages leiden er vaak toe dat het hoofdkantoor meer 
zicht wil hebben op de uiteenlopende lokale pensioenvoorzieningen. 
Alle lokale pensioenvoorzieningen binnen de onderneming, betrokken 
dienstverleners, kosten en governance structuren worden geïnventa-

vast voor een eenduidige aanpak. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland wordt een 
IORP als grensoverschrijdend actief zijnde beschouwd, indien één individuele deel-
nemer in een pensioenregeling in het buitenland is “gevestigd”. Deze strikte inter-
pretaties vloeit logisch voort uit het Angelsaksische contractrecht en de “trust” ach-
tergrond van pensioeninstellingen. Andere lidstaten hanteren minder enge maat-
staven, niet gebaseerd op individuele deelnemers, maar uitgaande van de vesti-
gingsplaats van de plan sponsor of het land van origine van de pensioenregeling 
c.q. het land waarvan het sociaal- en arbeidsrecht van toepassing is op de regeling.  

27 IFRS wetgeving betreft de internationale boekhoudregels. 
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riseerd. Geautomatiseerde systemen zijn beschikbaar om de gegevens 
systematisch toegankelijk te maken en te actualiseren. Deze oriëntatie en 
inventarisatiefase leidt tot meerdere mogelijke maatregelen. Het grens-
overschrijdend bundelen (poolen) van pensioenen komt daarbij tegen-
woordig steeds prominenter in beeld. 
 Pooling op pensioenterrein kent diverse vormen. In de loop der tijd is 
het grensoverschrijdend bundelen van de pensioenen geëvolueerd van 
risk	pooling, via asset	pooling naar pension	pooling. Figuur 4 illustreert 
het verschil in aanpak aan de hand van een multinationale onderneming 
met dochtermaatschappijen in een drietal landen. Het maken van een 
strikt onderscheid tussen de drie beschikbare manieren van poolen is 
gewenst om misverstanden te voorkomen. Het API dossier, en dit paper, 
betreft primair de hieronder genoemde derde vorm van grensoverschrij-
dende pooling in de pensioenmarkt, de daadwerkelijke pension	pooling.   
 Risk	pooling is een al lang bestaande strategie in de pensioen-
markt. Het is een alternatief voor lokale (her)verzekeringscontracten. 
Risk	pooling betreft het onderbrengen van biometrische risico’s, veelal 
door de werkgever, in een internationale pool. Het betreft risico’s zoals 
overlijdens-, arbeidsongeschiktheid- en langleven. In plaats van deze 

Figuur	3.	Europese	pensioenen:	een	stapsgewijs	proces
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risico’s per afzonderlijk land af te dekken, worden ze ondergebracht in 
een internationale pool, tezamen met vergelijkbare risico’s van geli-
eerde pensioenfondsen, werkgevers en/of verzekeraars. Dit poolen kan 
aanzienlijke schaalvoordelen opleveren. In de pensioenmarkt bestaan 
wereldwijd een beperkt aantal grote pooling netwerken, veelal geleid 
door grote verzekeraars, die deze grensoverschrijdende risk	pooling 
oplossingen aanbieden. 28 
 Bij asset	pooling worden de pensioenactiva van de lokale pensioen-
fondsen gebundeld in één vehikel, maar blijven de pensioenfondsen zelf 

28 Nederland kent in internationaal vergelijk een uitgebreid pensioenconcept, waar 
nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidpensioen integraal door het pensioen-
fonds aan de deelnemers worden aangeboden. De uitkering van het pensioen vindt 
in Nederland – anders dan in het buitenland - verplicht plaats in de vorm van een 
lijfrente, waarbij ook hier het pensioenfonds de uitkeringen zelf integraal aanbiedt. 
In andere lidstaten is het pensioenconcept veelal beperkter en vormen aanvullende 
dekkingen niet zondermeer onderdeel van de pensioenvoorziening. De biometrische 
risico’s die bij dit integrale pensioenconcept behoren dragen de Nederlandse pensi-
oenfondsen veelal zelf (of besteedt het pensioenfonds uit aan een verzekeraar). In 
het buitenland vervult een pensioeninstelling echter niet per definitie een verzeke-
ringsrol. De biometrische risico’s (indien onderdeel van het pensioenconcept) wor-
den meestal door de onderneming zelf gedragen of rechtstreeks door de onderne-
ming ondergebracht bij een verzekeraar.

Figuur	4.	Risk	pooling,	asset	pooling	&	pension	pooling
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afzonderlijk voortbestaan. Naast het realiseren van schaalvoordelen in 
beleggingen (performance verbetering, betere selectie portefeuillemana-
gers, etc.), biedt een juiste keuze van het asset	pooling vehikel ook aan-
trekkelijke belasting optimalisatie mogelijkheden.29 30 De meeste asset	
pooling vehikels kwalificeren voor een Europees paspoort via de UCITS	
Directive31.  
 Een verdergaande stap is pension	pooling. Hierbij worden de 
bestaande lokale pensioeninstellingen opgeheven en gaan deze op in 
één grensoverschrijdende IORP. Niet alleen de activa worden gebundeld, 
maar ook de bijbehorende passiva, de pensioenverplichtingen. Een IORP 
biedt een aantal extra’s ten opzichte van asset	pooling. Dit betreft vooral 
voordelen in governance en financiering. IORPs maken in principe een 
asset	pooling vehikel overbodig. 

…met	duidelijke	drijfveren	en	behoeften…
Waar komt de marktvraag van de multinationale ondernemingen naar 
grensoverschrijdende IORPs vandaan? Waar ligt de toegevoegde waarde? 
Figuur 5 geeft een schematisch overzicht van de behoeften waarin een 
grensoverschrijdende IORP voorziet. 
 De grootste drijfveer voor het opzetten van een grensoverschrijdend 
pensioenfonds komt zonder meer van de kant van de werkgever, de plan	
sponsor. Vaak speelt het regionale of wereldwijde hoofdkantoor van de 
multinational hierin een voortrekkersrol. Het primaat van pensioenvoor-
zieningen ligt niet langer meer bij de HRM- manager (Human	Resources	
Manager), maar verschuift geleidelijk naar de CFO (Chief	Financial	Officer) 
en CRO (Chief	Risk	Officer). De huidige financiële crisis heeft de pensioen-
lasten en –balansverplichtingen doen toenemen. De aandacht binnen 
het bestuur voor (kosten-)efficiënte pensioenoplossingen is daardoor 

29 Om pro-actief in te springen op de groeiende behoefte aan asset	pooling is in 
Nederland in 2007 het Fonds voor Gemene Rekening (“FGR”) aangepast en interna-
tonaal actief gepositioneerd, ondermeer via een succesvolle, faciliterende rol van 
het ministerie van Financiën en de Nederlandse belastingautoriteiten. Het FGR is 
een asset	pooling en geen pension	pooling vehikel (IORP).  

30 Asset	pooling kan ook plaatsvinden in virtuele vorm, waarbij de beleggingen van de 
lokale pensioenfondsen worden gecoördineerd vanuit een centraal punt binnen de 
onderneming en via vooraf geselecteerde beleggingsfondsen en portefeuille mana-
gers lopen. Deze virtuele vorm van asset	pooling wordt in deze beschrijving van 
grensoverschrijdende pooling mogelijkheden echter niet bedoeld. 

31 UCITS: “Undertakings	for	Collective	Investments	in	Transferable	Securities” 



28 nea paper 25

nog meer dan voorheen gestegen. Pensioenen zijn een Boardroom	issue 
geworden.

Grensoverschrijdende IORPs voorzien voor de CFO en CRO in: 
– meer controle en grip op de wereldwijde pensioenvoorzieningen 

vanuit het hoofdkantoor van de onderneming. In die gevallen waar 
de onderneming alle (of het merendeel van de) financiële risico’s 
van de (DB) pensioenvoorziening draagt en fungeert als lender	of	
the	last	resort, wil de onderneming zelf aan het stuur zitten van de 
pensioeninstelling.

– vereenvoudigd bestuur (governance) van de pensioenvoorzieningen. 
Ondernemingen willen met minder vehikels, minder regels, minder 
toezichthouders en minder lokale uitvoerders (pensioenfondsen) van 
doen hebben. De governance vergt vanuit ondernemingsperspectief 
relatief veel tijd en lokaal ontbreekt vaak voldoende deskundigheid.

– efficiencyverhoging en schaalvoordelen, in analogie met andere pro-
cessen in de onderneming die meer en meer gecentraliseerd worden. 
Het doel is primair kwaliteitsverbetering. Het beleid op het vlak van 
beleggingen en ALM (Asset	Liability	Management) risicobeheer wordt 

Figuur	5.	Drijfveren	voor	grensoverschrijdende	IORPs
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geoptimaliseerd. Uiteenlopende financiële dienstverleners (herver-
zekeraar, vermogensbeheerder, actuaris, accountant, custodian, etc.) 
worden waar mogelijk vervangen door een beperkt aantal preferred	
suppliers wereldwijd. 

– de mogelijkheid tot meer flexibele financiering van DB-pensioen-
voorzieningen (indien aanwezig). Het is niet primair het doel het 
financieringsniveau te verlagen, maar wel de financieringsmethode 
meer naar wens en meer flexibel in te richten, bijvoorbeeld via een 
combinatie van actuariële prudentie en zekerheidsmechanismen. Het 
bundelen van verplichtingen binnen één vehikel kan ook een meer 
efficiënt gebruik van schaars kapitaal binnen de onderneming en de 
IORP mogelijk maken. 

– kostenverlagingen. Deze drijfveer is geen doel op zich. Op korte ter-
mijn kan een grensoverschrijdende IORP daar niet in voorzien. Wel via 
de inverdieneffecten op de wat langere termijn. Dat is het moment 
dat single	reporting, integraal risicomanagement, asset	pooling, 
administratie hubs, belastingvoordelen en stroomlijning van interfaces	
en dienstverleners tot direct meetbare kostenverlagingen leiden.  

De grensoverschrijdende IORPs voorzien voor de HRM-manager in: 
– het meer zicht krijgen op vorm en inhoud van de uiteenlopende lokale 

pensioenregelingen voor lokale werknemers. Waar mogelijk worden 
de pensioenvoorzieningen inhoudelijk gestroomlijnd en/of krijgen ze 
een uniforme look	and	feel, ondernemingsbreed, over de landsgren-
zen heen. 

– Een meer efficiënte administratie. Voor DC-regelingen kan relatief 
eenvoudig vanuit een centrale administratie worden gewerkt. DB-
regelingen vergen veelal meer kennis van de lokale pensioenvoorzie-
ning en dus blijft een lokale, goed ingevoerde administrateur vaak 
betrokken. In alle gevallen zal de back- en midoffice gecentraliseerd 
kunnen worden, maar de frontoffice deels lokaal blijven om de infor-
matievoorziening aan lokale deelnemers goed te regelen. 

– betere pensioenvoorzieningen voor het groeiende aantal internati-
onaal mobiele werknemers en expats. Een zoveel mogelijk uniforme 
(DC-)regeling, vanuit één platform, met één uniform informatieover-
zicht en een gebundelde uitkering na pensionering is gewenst. Het-
zelfde is van toepassing op de aanvullende voorzieningen voor het 
senior management. De overdracht van opgebouwde pensioenrechten 
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en de bijbehorende beleggingen (portability) voor internationaal 
mobiele werknemers is binnen een IORP geen probleem.     

– het efficiënt operationeel verwerken van de gevolgen van M&A-trans-
acties binnen de onderneming. Via ring-fencing32 kan op desinves-
teringen worden voorgesorteerd. Via ring-fencing kunnen ook na een 
M&A-transactie de pensioenregelingen bijeengevoegd worden, of juist 
bijeen blijven, in één (reeds bestaand) platform.  

Voor de werknemers laat de pensioenfondsenrichtlijn veel ruimte voor 
flexibele lokale oplossingen en behoud van eigenheid. Zo kan in een 
grensoverschrijdende IORP: 
– de bestaande lokale pensioenregeling (in lijn met de pensioenover-

eenkomst) ongewijzigd worden voortgezet 
– de bestaande lokale pensioenregeling financieel worden afgebakend 

(ring-fencing) zodat financieringswijze en –niveau per regeling wordt 
vastgelegd en de solidariteit met andere regelingen in de IORP naar 
keuze wordt geregeld.  

– de rechtstreekse invloed en inspraak van de werknemers, via zoge-
naamde sociale comité’s, op regelingniveau worden gecontinueerd, of 
zelfs versterkt.

– de eigenheid worden gehandhaafd of zelfs versterkt en de pen-
sioenvoorziening beter worden afgestemd op de specifieke groep 
werknemers.  

De drijfveren van de werkgevers en werknemers komen logischerwijze 
niet altijd overeen met die van de lokale uitvoerder (het pensioenfonds, 
de IORP) waar de pensioenovereenkomst in de uitgangssituatie is onder-
gebracht. Het beëindigen van een uitvoeringsovereenkomst en het even-
tueel overdragen van de opgebouwde rechten en bijbehorende activa, 

32 Ring-fencing is een begrip dat in de richtlijn veelvuldig terugkomt in diverse con-
text. Het betreft het afbakenen van (groepen van) pensioenregelingen van de 
andere regelingen beheerd door de IORP. Van belang is vooral het onderscheid tus-
sen “administratieve / boekhoudkundige” ring-fencing, waarbij regelingen worden 
afgezonderd voor wat betreft de inhoud (bijvoorbeeld DB/DC, eindloon/middelloon, 
indexatieafspraken, pensioendatum) en rapportage en “financiële” ring-fencing, 
waarbij de omvang van de collectiviteit, de solidariteitskring, wordt vastgelegd, 
zodat premies, beleggingsbeleid en indexatie toevallen aan de afgebakende groep 
en ten tijde van financiële stress situaties binnen de ene regeling deze situatie geen 
effect heeft op de andere regelingen binnen de IORP.
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kan gevoelig liggen. De bestaande uitvoerder en haar bestuursleden 
verliezen immers een deel van de activiteiten en bezittingen. De uitvoer-
der kan zelfs geheel ophouden te bestaan c.q. het lokale pensioenfonds 
wordt geliquideerd. Uit deze belangentegenstelling kan een spannings-
veld ontstaan. 
 Dat geldt zeker in landen als Nederland, waar de pensioenovereen-
komst, -regeling, -instelling en -uitvoeringsovereenkomst nauw zijn 
verweven. Waar de werkgevers en de werknemers dicht bij elkaar zitten 
en meerdere petten op hebben: als CAO-partners in de onderhande-
lingen over de loonopbouw, als sociale partners in de bepaling van de 
pensioenvoorziening, én als eigenaren en bestuurders van de pensioen-
instellingen. Waar het pensioenfonds “één financieel geheel” vormt, 
ook als meerdere (dochter)ondernemingen daarin deelnemen. Waar DB-
regelingen, nominale rechten en conditionele indexatie gangbaar zijn 
en het eigendom van de opgebouwde solvabiliteitsbuffers van het pen-
sioenfonds onderwerp is van onderhandeling bij een waardeoverdracht. 
Waar checks	and	balances van belang zijn omdat er zoveel knoppen zijn 
om aan te draaien. In deze landen is een grensoverschrijdend Europees 
pensioenplatform het resultaat van geven en nemen tussen belangheb-
benden; van het creëren van win/win situaties.
 In andere EU-lidstaten, waar pensioeninstellingen van oudsher wor-
den gezien als financiële instellingen, die op contractbasis werken, veelal 
in eigendom zijn van derden, en bestuurd worden door professionele 
partijen, zijn de spanningsvelden minder evident. In deze landen komen 
grensoverschrijdende IORPs makkelijker van de grond. 

Het opzetten van een grensoverschrijdende IORP kent een bepaalde 
doorlooptijd, die sterk varieert per casus.33 Bij het opzetten van een 
grensoverschrijdende IORP blijken vooral een goed voorbereide strate-

33 De doorlooptijd van het realiseren van een grensoverschrijdende IORP loopt sterk 
uiteen, afhankelijk van de startpositie en gestelde doelen. Bepalend zijn bijvoor-
beeld: (a) het al dan niet reeds beschikbaar zijn van een lokaal pensioenvehikel dat 
als Europese uitvalsbasis gaat fungeren, (b) het al dan niet overhevelen van de reeds 
opgebouwde rechten naar het nieuwe platform, (c) het al dan niet zoveel mogelijk 
uniformeren van de lokale  pensioenregelingen, (d) het aantal regelingen en lidsta-
ten dat betrokken is, (e) het al dan niet ervaren zijn van, en ondersteuning bieden 
door, de autoriteiten van het land van vestiging van de IORP en (f) het al dan niet 
geheel centraliseren van de operationele uitvoering (de administratie) dan wel via 
regionale hubs	of via lokale uitvoerders.     
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gische afweging en een heldere formulering van de business case van 
belang. Het proces vereist zorgvuldige afstemming met alle betrokke-
nen. Draagvlak van de uiteenlopende belanghebbenden is essentieel. 
Uitgebreide en zorgvuldige interne communicatie is belangrijk voor het 
uiteindelijk welslagen van een initiatief. Technische “obstakels” worden 
vaak genoemd als dealbreakers	voor grensoverschrijdende IORPs. Denk 
aan belastingissues,	eisen op het vlak van sociaal- en arbeidsrecht en de 
administratie. De techniek bepaalt echter slechts een beperkt deel van de 
werkzaamheden en van de succesfactor in een IORP-project. Tweederde 
wordt bepaald door de strategische onderbouwing, het realiseren van 
draagvlak en de doelgerichtheid van de initiatiefnemers van een true	
cross-border IORP.
 De uiteenlopende drijfveren en belangen, per casus en per land, lei-
den tot uiteenlopende grensoverschrijdende pensioenoplossingen. Vaak 
vragen ondernemingen die een grensoverschrijdende IORP overwegen, 
naar de oplossing die hun peers hebben gekozen. Ook wordt gewacht 
op first	movers, in de verwachting daar van te leren en de nadelen van 
het first	movers effect te mitigeren. Maar de gekozen oplossingen zijn 
sterk afhankelijk van de uitgangsituatie van de betrokkenen. Wie is de 
voortrekker? Wat zijn de drijfveren? Waar is het regionaal hoofdkantoor 
van de onderneming gevestigd? Waar is het grootste of best bestuurde, 
bestaande lokale pensioenfonds gevestigd? Welk soort pensioenvoorzie-
ningen worden bijeengevoegd en met welk doel? 
 Er is geen blauwdruk voorhanden; de casus wordt telkens via maat-
werk ontwikkeld. Het inzicht in de verschillen tussen beschikbare IORP 
vehikels, in de keuzeafweging, in de beschikbare alternatieven en in het 
concreet realiseren van grensoverschrijdende pensioeninstellingen groeit 
echter met de dag. Dit doet de waarschijnlijkheid toenemen van meer-
dere true	cross-border IORPs binnen afzienbare tijd.
 
…waar	pensioendienstverleners	pro-actief	op	inspelen….
Niet alleen multinationale ondernemingen maken gebruik van de nieuwe 
mogelijkheden van de IORPs. Ook de uiteenlopende pensioendienstver-
leners kunnen via IORPs beter inspelen op de groeiende grensoverschrij-
dende pensioenbehoeften vanuit multinationale ondernemingen. 
Zo zijn er in de eerste plaats financiële instellingen die door hun nati-
onale wetgever zijn aangemerkt als IORPs. In Luxemburg staan bij-
voorbeeld de beleggingsfondsen van oudsher centraal in de collectieve 
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pensioenbesparingen en fungeren beleggingsvehikels als IORPs. In Spanje 
fungeren vermogensbeheerders de	facto als IORPs. De IORP is in dat geval 
geen legal	entity, maar een contract dat verplicht wordt ondergebracht 
bij een vermogensbeheerder. In Spanje, Italië en Luxemburg is uitbeste-
ding door de IORP aan een custodian	(vaak banken) verplicht en zijn toe-
zichttaken in IORP-verband bij deze financiële instellingen belegd. 
Ook de overlap tussen verzekeraars en IORPs is in een aantal landen 
groot. In vele landen is het IORPs toegestaan om risico te dragen en fun-
deren deze IORPs dus als pensioenverzekeraars. In Duitsland, Luxemburg, 
Liechtenstein en Scandinavië worden daarnaast bijvoorbeeld “verze-
keringsvehikels” als toegestane rechtsvorm voor IORPs gebruikt. In een 
aantal landen is ook besloten tot toepassing van artikel 4 van de pensi-
oenfondsenrichtlijn, zoals in Frankrijk en Noorwegen. Hierdoor kunnen 
verzekeraars voor wat betreft hun collectieve pensioenactiviteiten formeel 
opereren als IORPs en vallen dus onder de pensioenfondsenrichtlijn. In 
het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Liechtenstein zijn tenslotte de 
registered	administrators integraal onderdeel van een collectieve pen-
sioenpropositie, al dan niet verplicht als uitbestedingspartner en onder 
strikt toezicht.staand. 
 Aldus komen banken, verzekeraars, beleggings- en pensioeninstel-
lingenen steeds nader tot elkaar op het vlak van regelgeving. De pensi-
oenproducten die vanuit deze marktpartijen worden aangeboden, en de 
juridische vehikels die worden gebruikt, lijken steeds meer op elkaar.
In de tweede plaats, spelen de financiële dienstverleners in op de komst 
van de IORPs via het oprichten van IORP-dochterondernemingen. Dit is 
vergelijkbaar met een strategie waarbij een vermogensbeheer- of een 
verzekeringsdochter wordt opgericht; een reeds bekend fenomeen bin-
nen de financiële sector. Via de IORP-dochterondernemingen kunnen 
deze financials hun (potentiële) klanten bedienen met een groter dien-
stenpakket. Ook kan de IORP financieringsstructuur worden toegepast, 
die anders is dan de vereisten onder het bancaire en verzekeringsregime. 
Belangrijkste is echter, dat via de IORP route gebruik kan worden gemaakt 
van het Europese IORP paspoort en de gestandaardiseerde, relatief een-
voudige, procedures voor grensoverschrijdende diensten van het CEIOPS 
Boedapest Protocol. Het traditionele freedom	of	services (FOS) concept 
uit de verzekeringsrichtlijnen was dusverre geen succes in de grensover-
schrijdende collectieve pensioenmarkt. Door de komst van de relatief 
transparante host	country sociaal- en arbeidsrecht vereisten in de IORP	
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Directive is dit verleden tijd. Ook consultants en andere dienstverleners 
kunnen desgewenst via IORP-dochters hun entree maken als financi-
ele pensioeninstelling en nieuwe markten aanboren. Tenslotte zijn ook 
belangenverenigingen, zoals de vakbeweging, en vertegenwoordigende 
organen, zoals die bijvoorbeeld bestaan voor zelfstandigen34 actief. Zij 
kunnen via de oprichting van een eigen IORP hun leden beter van dienst 
zijn. 
 Een IORP kan zo ‘vol of leeg’ zijn als gewenst, afhankelijk van het 
gekozen IORP-vehikel en de inrichting daarvan. Een IORP kan worden 
ingevuld variërend van een risicodragende financiële instelling, die vol-
ledig juridisch eigenaar is van de activa en passiva en een integrale 
pensioenpropositie aanbiedt inclusief diverse vormen van aanvullende 
risicodekking en uitkeringen, via een meer afgebakende beleggingsin-
stelling met IORP-stamp, tot niet meer dan een ‘een lege huls’ en wrap-
per, waarmee diverse partijen een juridische entiteit tot hun beschikking 
hebben dat creatief kan worden gebruikt om grensoverschrijdende 
pensioendienstverlening zo efficiënt mogelijk in te richten en de nieuwe 
kansen in de opkomende Europese pensioenmarkt proactief te grijpen. 

…en	Europese	lidstaten	zich	actief	positioneren
De onderliggende dynamiek in de Europese pensioenmarkt wordt weer-
spiegelt in de proactieve houding van enkele Europese lidstaten met 
betrekking tot het vestigingsplaatsbeleid voor grensoverschrijdende 
IORPs.35 Het zijn vooral de kleinere (pensioen)landen die de kansen als 
eerste grijpen, zoals Luxemburg, Ierland, Liechtenstein en België. Zij heb-
ben geen grote binnenlandse pensioenmarkt. De grote (pensioen)lan-
den, zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, zijn afwach-
tend, beperkt als zij zijn door de wet van de remmende voorsprong. De 
praktijk leert dat zich verschillende regionale uitvalsbases binnen Europa 
aan het vormen zijn, met elk andere IORP-vehikels en andere klantgroe-
pen, zoals weergegeven in de figuur 6. 

34 Voor een nadere omschrijving van de functie die IORPs kunnen vervullen voor zelf-
standigen, zie het NEA Paper “Zelfstandigen Zonder Pensioen”, Alwin Oerlemans en 
Fieke van de Lecq.    

35 Zie voor een overzicht van de vestigingsplaats activiteiten op pensioenterrein van 
Luxemburg, België en Liechtenstein, respectievelijk: www.lff.lu, 
www.invest.belgium.be en www.liechtenstein.li/futuro



“de api is een no-brainer” 35

Zo tekent zich een Angelsaksisch cluster af, dat meer gericht is op DC-
regelingen en vermogensbeheer, met het Engelse trust en contract	law 
als uitgangspunt. Ierland zet daarbij een logische volgende stap in 
navolging van haar succes in asset	pooling in de pensioensector. Vooral 
ondernemingen uit Noord-Amerika, die Ierland traditioneel gebruiken 
als entry	port	into	the	EU, en het Verenigd Koninkrijk, als naaste buur met 
een vertrouwd vergelijkbaar pensioenstelsel, zoeken via Ierland hun weg 
in de Europese DC pensioenmarkt. 
Daarnaast is een duidelijk Continentaal Europees cluster aan het ont-
staan, waar ondernemingen worden bediend met een integraal pensi-
oenconcept inclusief risicodekking en lijfrente uitkeringen), op zoek naar 
de juiste checks	and	balances in governance en (nauwe) financiële ban-
den met de plan	sponsor. Ook ondernemingen met een zowel lokale DC- 
als DB-regelingen kunnen hier terecht. België is hier leidend en bestrijkt 
het gehele continent. In België is de pensioenfondsenrichtlijn aange-
grepen om tegelijkertijd zowel de binnenlandse markt voor het eerst te 
voorzien van een toegepast collectief pensioenvehikel als de opkomende 
Europese markt te bedienen. 

Figuur	6.	Vestigingsplaats	IORPs	–	regionale	clusters
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 Een geheel ander cluster ontwikkelt zich in Luxemburg, dat ook voort-
borduurt op de van oudsher leidende positie van deze lidstaat in asset	
pooling. Vooral financiële dienstverleners zoeken via Luxemburgse vehi-
kels een rechtstreekse opening naar de collectieve pensioenmarkt. Daar-
naast wekt Luxemburg interesse vanuit Duitse en Franse multinationals, 
gezien de taalverbondenheid en geografische nabijheid. 
 Een potentieel omvangrijk Duitstalig cluster, meer georiënteerd op 
verzekeringswetgeving en sterk rules-based gereguleerd, is nog wat 
moeilijker te ontwaren. Het Duitstalige cluster bedient ondernemingen 
uit Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, maar ook Scandinavië en Noord-
Italië. Welk land hier het voortouw gaat nemen is nog onduidelijk. Wel-
licht Duitsland zelf of het proactieve Liechtenstein. In Liechtenstein wordt 
de institutionele pensioenmarkt gezien als een aantrekkelijk alternatief 
voor de fiscaal gedreven individuele private	wealth bedrijvigheid, die 
onder druk staat. Vooral met de grote Zwitserse collectieve pensioen-
markt om de hoek, die zoekt naar een entree in de grensoverschrijdende 
Europese pensioenmarkt, is Liechtenstein goed gepositioneerd.   
 Tenslotte is er ruimte voor een Oost-Europees cluster, gericht op de 
specifieke behoeften van multinationals met greenfields in deze regio, 
opgebouwd rondom zoveel mogelijk gestandaardiseerde DC-pensioenre-
gelingen. Ook hier is de uitvalsbasis nog niet eenduidig bepaald.
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3.  Nederland: een poldermodelaanpak

De	keuze	voor	een	gefaseerde	aanpak	van	het	API-dossier
Hoe past Nederland in deze nieuwe, opkomende Europese pensioen-
markt? Is Nederland goed gepositioneerd? Welke acties zijn tot op heden 
genomen?  
 Na een lange, moeizame discussie over benodigde wijzigingen in het 
Nederlandse pensioenstelsel36, naar aanleiding van zowel binnenlandse 
als Europese ontwikkelingen, werd in het voorjaar 2008 een politiek 
compromis bereikt. Er was eensgezindheid binnen de Nederlandse over-
heid over de noodzaak voor een Nederlandse pensioeninstelling die de 
grensoverschrijdende Europese markt kan bedienen. Deze noodzaak werd 
door de twee betrokken ministeries ingevuld via een voorstel voor een 
drietrapsraket API, schematisch weergegeven in figuur 7, langs de vol-
gende lijnen: 

Fase	I:	De	PPI
De PPI (premiepensioeninstelling)37 is een volledig nieuwe Nederlandse 
pensioeninstelling, naast het bestaande pensioenfonds. De PPI is onder-
deel van de Wft wetgeving38, gelijk aan andere financiële instellingen in 

36 Het voert te ver hier op deze belangrijke voorgeschiedenis in te gaan. Het paper zou 
te omvangrijk worden en de aandacht zou verschuiven naar de reeds vaak gevoerde 
beleidsdiscussie, daar waar dit paper juist de pensioenmarktontwikkelingen wil ver-
duidelijken en een “van buiten naar binnen” beeld van het Nederlandse pensioen-
stelsel wil schetsen. Zie ondermeer in volgorde van tijd de navolgende brieven en 
notities van de ministeries van SZW en Financiën: “Alternatief uitvoeringsmodel; een 
verkenning van een nieuw model voor de uitvoering van pensioenregelingen”, 29 
oktober 2004; “Modernisering van het uitvoeringsmodel voor pensioenregelingen”, 
19 december 2006; Brief ministerie van SZW aan Tweede Kamer inclusief beide advie-
zen van de heren Drijber en Boot, 30 maart 2007; “De Algemene Pensioeninstelling; 
hoofdlijnen voor de vormgeving”, 21 december 2007; “Gefaseerde aanpak API”, 12 
maart 2008, “Fase II van de API: een achtergrondnotitie” 5/11 november 2008. Minis-
terie van Financiën: “Consultatiedocument voorontwerp PPI”, 2 juni 2008. 

37 De PPI wordt ook aangeduid als “DC API” of “API lite”. Zie voor meer achtergrondin-
formatie over de PPI:  “De premiepensioeninstelling: van, maar ook óp vele markten 
thuis?”, Mr. Dr. H. van Meerten, NTER, december 2008; “De premiepensioeninstel-
ling: internationaal aantrekkelijk vehikel, Hans van Meerten en Ate van IJzinga 
Veenstra, mei 2009; “De API uit de mouw”, R.M.J.M. De Greef, Tijdschrift voor pensi-
oenvraagstukken, augustus 2007; “De PPI: een wassen of een lange neus?, deel 1”; 
Roland De Greef, mei 2009.

38 Wft: “Wet Financieel Toezicht”
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Nederland, zoals banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen. De PPI 
komt tot stand gekomen onder auspiciën van het ministerie van Finan-
ciën. De belangrijkste kenmerken van de PPI zijn als volgt. De PPI: 
– mag alle pensioenregelingen uit binnen- en buitenland beheren, met 

voor Nederland expliciet beperkt tot pensioenregelingen voortvloeiend 
uit premieovereenkomsten (waartoe de gangbare Nederlandse DB-
regelingen niet	behoren).

– mag zelf geen verzekeringstechnische (biometrische) risico’s dragen. 
– mag door eenieder worden opgericht (niet alleen sociale partners). 
– heeft geen verplicht paritair bestuur. 
– kent beperkte financiële vereisten (en valt niet onder het FTK). 
– mag gebruik maken van ring-fencing. 

De flexibele governance	en beperkte financieringsvereisten vloeien logi-
scherwijze voort uit het feit dat de PPI niet zelf risico mag dragen en geen 
Nederlandse DB-regelingen mag beheren. 
 Na het bereiken van het politieke compromis, heeft het ministerie van 
Financiën met grote voortvarendheid het PPI-dossier ter hand geno-
men. De voorstellen zijn via consultatiepapers voorgelegd aan het brede 
publiek. In nauw overleg met uiteenlopende belanghebbenden zijn de 
nodige aanpassingen in het voorstel doorgevoerd, mede waardoor de 

Figuur	7.	Algemene	pensioeninstelling	(API):	drietrapsraket
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reikwijdte en flexibiliteit van het vehikel is verruimd en de praktische 
toepasbaarheid vergroot. De totstandkoming van de PPI is dusverre een 
transparant en efficiënt en effectief proces geweest. Het wetsvoorstel 
is op 13 maart 2009 formeel ingediend bij het parlement39. De PPI zal, 
indien het wetsvoorstel wordt goedgekeurd, naar verwachting begin 2010 
ter beschikking komen. 

Fase	II:	De	multi-opf
Deze fase staat los van de PPI-fase. De multi-opf is een aanpassing van 
het bestaande pensioenfondsvehikel. Het is onderdeel van de Pensioen-
wet en komt tot stand onder auspiciën van het ministerie van SZW. Deze 
tweede fase is gericht op de behoefte aan schaalvergroting bij kleine 
Nederlandse pensioenfondsen; de multi-opf is niet gericht op de posi-
tionering van Nederland in de Europese pensioenmarkt. De multi-opf 
maakt het mogelijk om bestaande Nederlandse ondernemingspensi-
oenfondsen samen te voegen in één pensioenfonds.40 Om dit mogelijk 
te maken worden de domeinafbakening (gedeeltelijk) en de voorwaarde 
om één financieel geheel te vormen, geschrapt. Ook wordt ring-fencing 
toegestaan. De vereisten voor de governance	worden aangepast, maar 
blijven paritair. 
 Het oorspronkelijke ‘brede’ voorstel van het ministerie van SZW 
omvatte een, in beginsel welkom, aspect om de multi-opf ook voor de 
grensoverschrijdende markt aantrekkelijk te maken. Het betrof de moge-
lijkheid om ook pensioenregelingen die thans ondergebracht zijn bij 
buitenlandse pensioeninstellingen en (buitenlandse) verzekeraar onder 
te brengen in de multi-opf. 41  Na een adviesaanvraag en afstemming 

39 Zie: www.minfin.nl. De details van de concept PPI zijn hiermee publiekelijk bekend 
geworden.   

40 De samenwerking kan vorm krijgen door twee (of meerdere) bestaande pensioen-
fondsen te fuseren, dan wel  alle regelingen van de pensioenfondsen over te heve-
len naar één pensioenfonds en “lege” fondsen te liquideren. 

41 De “brede” versie van de multi-opf maakte veel kritiek los in de Nederlandse pensi-
oensector, met name gezien de uitstralingseffecten die het voorstel zou kunnen 
hebben op de activiteiten van verzekeraars en de taakafbakening. Door de Opf werd 
een compromisvoorstel voor een “smalle” multi-opf gelanceerd. Dit vehikel heeft 
als beperking dat alleen regelingen die reeds bij een Nederlands ondernemingspen-
sioenfonds worden beheerd mogen worden samengevoegd. Regelingen die bij een 
Nederlandse verzekeraar zijn ondergebracht vallen buiten de multi-opf. De keuze 
voor een smalle multi-opf heeft echter als (onbedoeld?) bijverschijnsel, dat ook 
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in de Stichting van de Arbeid42, heeft het ministerie besloten de zoge-
naamde ‘smalle’, puur binnenlandse, versie van de multi-opf nader uit 
te werken.
 Het multi-opf voorstel van het ministerie van SZW bevat een verwijzing 
naar Artikel 212 van de Pw. Dit artikel, dat veelal nog onopgemerkt was 
gebleven, voorziet in de mogelijkheid voor een ontheffing voor delen van 
de (paritaire) governance vereisten voor Nederlandse pensioenfondsen, 
indien alleen buitenlandse regelingen in een Nederlands pensioenfonds 
vehikel beheerd worden. 
 Een concept wetsvoorstel voor de multi-opf ligt thans bij de Raad 
van State.43 De multi-opf komt naar verwachting, indien het parlement 
akkoord gaat, eveneens begin 2010 beschikbaar.

Fase	III:	De	API
Ten derde een full-fledged API, met een ruime scope en veel flexibiliteit, 
in lijn met de ruime mogelijkheden van de pensioenfondsenrichtlijn. 
De API is een vehikel dat de concurrentie met de buitenlandse IORPs aan 
kan en Nederland goed kan positioneren in de nieuwe Europese pensi-
oenmarkt. De API is ook expliciet gericht op Nederlandse DB-regelingen, 
inclusief het dragen van verzekeringstechnische risico’s. In beginsel te 
realiseren binnen de Pensioenwet en onder auspiciën van het ministerie 
van SZW. 
 De derde fase van de API is tot dusverre uitgesteld. Momenteel wordt 
een discussie gevoerd over het al dan niet doorvoeren van Fase III. Veel 
issues zijn al aan bod gekomen in Fase I en II. De introductie leidt naar 
verwachting tot een ingrijpende wijziging van het Nederlandse pensi-
oenstelsel. Het dossier is technisch uitdagend en ligt politiek gevoelig. 

regelingen die thans bij een buitenlands pensioenfonds van een multinational of 
bij een buitenlandse verzekeraar zijn ondergebracht niet via de multi-opf gebun-
deld kunnen worden. Zie: “Schaalvergroting voor ondernemingspensioenfondsen 
moet wettelijk worden”, Stichting OPf, 15 oktober 2008.

42 In tegenstelling tot de door het ministerie van Financiën gekozen procedure met 
betrekking tot de PPI, is het multi-opf wetsvoorstel door het ministerie van SZW niet 
integraal publiek gemaakt en is het wetsvoorstel en de achtergrondnotitie niet voor-
gelegd ter brede, publieke consultatie. 

43 Zolang het concept wetsvoorstel bij de Raad van State ligt en het commentaar wordt 
verwerkt door het ministerie van SZW, zijn de details van de concept multi-opf niet 
publiekelijk bekend.     
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4. De API: randvoorwaarden voor succes 

Export	van	diensten	én	IORP-vestigingsplaats	als	doelstelling
Zijn de PPI en de multi-opf voldoende aantrekkelijk om Nederland goed 
te positioneren in de nieuwe Europese pensioenmarkt? Is de komst van 
de full-fledge API fase III niet langer noodzakelijk? Naar mijn mening is 
een stellig ‘nee’ het antwoord op deze vragen. Maar wat is dan wel nodig 
om Nederland goed te positioneren in de hierboven beschreven Europese 
pensioenmarkt? Hoe dient een API er uit te zien? 
 De positionering van Nederland staat of valt met de beschikbaarheid 
van een aantrekkelijk Nederlands vehikel voor grensoverschrijdende 
activiteit. ‘Nederland Pensioenland’ komt pas daadwerkelijk van de 
grond, als Nederland als vestigingsplaats voor grensoverschrijdende IORPs 
aantrekkelijk wordt. Natuurlijk kunnen we profiteren van de nieuwe 
Europese markt door “slechts” pensioendiensten te exporteren en zonder 
zelf vestigingsplaats voor IORPs te zijn. Dat heeft als voordeel dat we niet 
verder hoeven te ‘tornen’ aan het Nederlandse bestel en geen API Fase III 
hoeven te realiseren. 
 Maar het volle potentieel van de Europese markt kan pas worden 
benut, als deze diensten geleverd kunnen worden in het kielzog van 
een Nederlands IORP vehikel. De uitstralingseffecten daarvan zijn groot. 
Immers, een Nederlandse IORP vergt grotendeels Nederlandse dienstver-
leners. De keuze voor een specifiek lokaal IORP vehikel bepaald wie wordt 
aangesteld als administrateur, als (fiduciair) vermogensbeheerder, als 
custodian, als consultant, als juridisch adviseur, als fiscalist, als actuaris, 
als accountant, als FTK ALM specialist, als (her)verzekeraar, als toezicht-
houder, als vertaler, et cetera. Rondom een Nederlandse API ontwikkelt 
zich een nieuwe bedrijfstak. Dat is een stimulans voor hoogwaardige 
Nederlandse werkgelegenheid, die ‘slechts’ via export van diensten 
niet kan worden gerealiseerd. De ‘BV Nederland’ is gediend met een API 
Fase III.

Daarnaast leidt het uitblijven van een Nederlandse (DB) API tot het voor-
bijgaan aan de grensoverschrijdende behoeften, en het grote potentieel, 
van Nederlandse, of aan Nederland-gelieerde ondernemingen. 
Vier duidelijke doelgroepen voor de API Fase III kunnen worden onder-
scheiden (in volgorde van potentiële omvang): 
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1 Nederlandse multinationale ondernemingen met in Nederland een 
typisch Nederlandse DB-regeling. Deze Nederlandse ondernemingen 
hebben relatief vaak ook kapitaalgedekte pensioenregelingen voor 
hun buitenlandse dochters en willen deze bijeen brengen in een 
Europees platform. Een Nederlands IORP-vehikel heeft daarbij in prin-
cipe de voorkeur in plaats van het gedwongen moeten uitwijken naar 
een buitenlands vehikel.

2 Buitenlandse multinationale ondernemingen met een grote dochter-
onderneming in Nederland en een omvangrijke, goed functionerende 
DB-pensioenvoorziening. Deze ondernemingen zullen de bij voorkeur 
een Nederlands vehikel willen gebruiken en hun beschikbare in-
house Nederlandse pensioenexpertise willen benutten als basis voor 
een Europees pensioenplatform. 

3 In Nederland gevestigde hoofdkantoren van buitenlandse multinatio-
nals. Deze hoofdkantoren willen ook voor wat betreft hun pensioen-
oplossingen het liefst opereren vanuit Nederland en vanuit ons land 
de regie voeren over hun Europese pensioenen, ook al hebben ze geen 
grote lokale werkmaatschappij en DB-regeling in ons land. 

4 Nederlandse en buitenlandse financiële ondernemingen, die een 
IORP-dochter willen oprichten en vanuit ons land grensoverschrij-
dende pensioenoplossingen willen bieden in de nieuwe Europese 
markt en daarbuiten. 

NB: Buitenlandse multinationals, zonder een goed ontwikkelde Neder-
landse aanwezigheid, zullen veelal niet voor Nederland kiezen, maar op 
zoek gaan naar een beter passend – en wellicht voor hun aantrekkelijker 
– buitenlands IORP-vehikel. 

Een	overzicht	van	de	selectiecriteria	van	IORP	vehikels…
Als multinationals en financiële ondernemingen een afweging maken 
tussen het land van vestiging van hun grensoverschrijdende IORP, leert 
de praktijk dat de navolgende kenmerken van een IORP van belang zijn 
en tegen elkaar worden afgewogen. Van belang om te zien is, dat het 
niet alleen de financiële vereisten zijn die worden geanalyseerd. Vooral 
ook de niet-financiële karakteristieken van een IORP vehikel blijken in de 
praktijk van doorslaggevend belang. 
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Governance (controle en grip) 
– Eigendom: wie mag een IORP oprichten? Eenieder of alleen plan spon-

sors dan wel sociale partners? 
– Rechtsvorm: Welke rechtsvormen zijn mogelijk? Zowel de stichting, 

vereniging (mutual) of tevens een B.V. of zelfs N.V. (joint stock	com-
pany)? Is de rechtsvorm voorgeschreven door de wet of vrij naar 
keuze?      

– Juridische positie: Is de IORP zelf een juridische entiteit (legal	entity), 
of heeft de IORP meer het karakter van een contract, een verbintenis, 
dat onder dient te worden gebracht bij een dienstverlener of de cre-
atie van een extra juridische laag vereist?

– Bestuur: is de	governance structuur dusdanig flexibel dat wie de 
risico’s draagt ook de besluitvorming kan controleren? Kan de onder-
neming of de financiële dienstverlener in	control zijn van de IORP 
indien een sponsor garantie is afgegeven op de pensioentoezegging? 
Zijn er wettelijk eisen aan de (paritaire) samenstelling van het bestuur 
indien de financiële risico’s binnen de pensioentoezegging door beide 
partijen worden gedragen? Is voorzien in een sociaal comité op rege-
ling niveau, zodat bij het beheer van pensioenregelingen uit meerdere 
landen een adequate, op maat, governance	structuur binnen de IORP 
kan worden ingericht? Zijn aanvullende governance vereisten van toe-
passing, zoals de aanstelling van een compliance	officer, een raad van 
toezicht, een deelnemersraad of kunnen deze desgewenst op maat 
worden toegevoegd indien een specifieke pensioenovereenkomst die 
wordt beheerd door de IORP dit vereist?

Scope (flexibiliteit) 
– Reikwijdte vehikel, voor wat betreft de te beheren pensioenregelingen 

(producten). Mag de IORP:
– alle soorten pensioenregelingen beheren (bijvoorbeeld DB/DC/

hybride, eindloon/middelloon) of zijn er beperkingen dan wel spe-
cifieke vereisten?

– pensioenregelingen van alle partijen beheren (of alleen van de 
eigen onderneming, ‘eigen domein’ en/of ‘eigen bedrijfstak’)?  

– pensioenregelingen voor zelfstandigen beheren (of alleen goedge-
keurde beroepspensioenregelingen)?

– collectieve en individuele pensioenregelingen beheren (of alleen 
die regelingen beheren die binnen de ‘productafbakening’ vallen)?
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– pensioenregelingen regelingen van buiten de EU beheren?
– Pensioenregelingen uit het buitenland beheren, zonder de ver-

plichting ook een regeling uit het land van vestiging van de IORP 
zelf te beheren?  

– Reikwijdte vehikel, voor wat betreft de uit te voeren activiteiten. Mag 
de IORP:
– risico dragen in de opbouw- (bijvoorbeeld overlijdens- en arbeids-

ongeschiktheidsrisico) en uitkeringsfase (bijvoorbeeld lang-
levenrisico), zodat een integraal pensioenproduct kan worden 
aangeboden? 

– pensioenuitkeringen verzorgen?
– bepaalde activiteiten uitbesteden, of juist moeten uitbesteden, dan 

wel zijn bepaalde activiteiten verboden om uit te besteden? Moe-
ten de uitbestedingspartners licenties hebben en onder toezicht 
staan?

– zelf juridisch eigenaar zijn van de activa (en passiva), of deze ver-
plicht moeten overdragen aan een vermogensbeheerder, een cus-
todian of een bewaarder?  

Financiering (kostenefficiëntie)
– Zijn de financiële vereisten flexibel invulbaar binnen bepaalde kaders 

en in overleg met de toezichthouder of cast	in	stone	via regelgeving? 
– Wat is de omvang van de minimale financieringsvereisten: welke dis-

conteringsvoet mag worden gebruikt ter berekening van de technische 
voorzieningen? Dient een voorziening voor indexatie opgenomen te 
worden in de technische voorzieningen? 

– Wat is de definitie van fully	funded? 
– Moet de IORP ex-ante gefinancierd zijn, bijvoorbeeld via buffervermo-

gens, of zijn ex-post zekerheidsmechanismen toegestaan, zoals een 
sponsorconvenant of (verplichte) deelname aan een nationaal garan-
tiestelsel of combinaties daarvan?

– In hoeverre is de plan sponsor bij wet verplicht om garant te staan of 
is een sponsor garantie flexibel invulbaar in onderling overleg?  

– Is het mogelijk om gebruik te maken van achtergestelde leningen en 
onder welke voorwaarden? 

– Ring-fencing: Kunnen lokale pensioenregelingen worden afgezonderd 
van andere pensioenregelingen binnen de IORP; in financiële zin, in 
administratieve zin, in geval van financiële stresssituaties? Zijn ope-
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rationele, uitvoeringsvereisten van toepassing op de vorm van ring-
fencing? Hoe is ring-fencing ingebed in de lokale wetgeving? 

Overigen
– Beleggingsrestricties: is de IORP onderhevig aan kwantitatieve en kwa-

litatieve beleggingsrestricties of is het prudent	person principe van 
toepassing? 

– Belasting44: is de IORP belastingplichtig? Wordt belasting geheven op 
dienstenverrichtingen door de IORP? Zijn bilaterale belastingverdragen 
beschikbaar in verband met aftrek van betaalde premies en van voor-
koming dubbele belasting bij uitkering?

– Support lokale autoriteiten: zijn de lokale autoriteiten (toezicht-
houders, belastingdienst, Kamer van Koophandel, gemeenten, etc.) 
terzakekundig, toegankelijk, dienstverlenend, bereid tot overleg, 
meedenkend en oplossingsgericht?

…maakt	een	vergelijking	van	Nederlandse	IORP	vehikels	mogelijk…
In het schema in figuur 8 zijn de bovenstaande selectiecriteria op 
hoofdlijnen vergeleken voor de beoogde Nederlandse pensioeninstel-
lingen: het pensioenfonds, de PPI en de multi-opf. Ter vergelijking zijn 
het Belgische OFP vehikel en de Luxemburgse ASSEP toegevoegd. Beide 
zijn momenteel de meest flexibele pensioeninstellingen in Europa en de 
meest direct vergelijkbare ‘concurrent’ van de Nederlandse API Fase III. 
De vergelijking laat zien, dat de Nederlandse vehikels voor wat betreft 

44 In dit paper wordt niet specifiek ingegaan op belastingaspecten. Van belang is om 
ten principale goed onderscheid te maken tussen home	country	(aangrijpend op de 
IORP) en host	country (aangrijpend op de pensioenregeling, het product) belasting-
facetten. De eerste groep van belastingaspecten is van het grootste belang en kan 
via een juiste keuze van een IORP vehikel actief worden geadresseerd. Het pro-
actieve beleid van de Europese Commissie is daarbij van groot belang (geweest) om 
eventuele (resterende) belastingobstakels voor grensoverschrijdende pensioenoplos-
singen weg te nemen. EU lidstaten, die op belastingterrein (impliciet) discrimineren 
tussen ingezetenen en niet-ingezetenen afkomstig uit andere EU lidstaten worden 
door de Commissie hier actief op aangesproken en eventueel voor het ECJ gebracht. 
De tweede groep van belastingissues (bijvoorbeeld belastingaftrek mogelijkheden 
voor betaalde pensioenpremies) is een lokale aangelegenheid en moet als een 
gegeven worden beschouwd door een grensoverschrijdende IORP. Zie voor een over-
zicht van de diverse initiatieven en publicaties van mr. drs. P.H. Schonewille: www.
uvt.nl/faculteiten/frw/onderzoek/ccp/publicaties/ artikelen/ schonewille.
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hun aantrekkelijkheid als grensoverschrijdend vehikel, tekort schieten in 
internationaal perspectief.
 
Het Nederlandse pensioenfonds is aantrekkelijk vanwege de ruime 
reikwijdte (scope).	Het leent zich uitstekend voor een integraal pensi-
oenconcept, met uiteenlopende soorten regelingen, aanvullende risico-
dekking en levenslange lijfrente uitkeringen. De belastingexemptie is een 
pluspunt, evenals de flexibele uitbestedingsmogelijkheden. Het Neder-
landse pensioenfonds is echter beperkend in internationaal perspectief, 
vanwege een groot aantal aspecten: de strikte eigendom en paritaire 
bestuurssamenstelling vereisten, de domein (en product)afbakening, het 
verbod op ring-fencing (één financieel geheel vereiste) en de inflexi-
bele, rules-based uitgewerkte, en ex-ante FTK financieringsvereisten. Het 
Nederlandse pensioenfonds heeft een hybride karakter, toegesneden op 
de uitvoering van typisch Nederlandse pensioenregelingen, maar is niet 
geëquipeerd om buitenlandse pensioenregelingen, met fundamenteel 
andere karakteristieken, efficiënt te kunnen beheren. 

Figuur	8.	Vergelijking	IORP-vehikels
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De PPI is in internationaal perspectief een aantrekkelijk vehikel en zal 
zeker vele toepassingen krijgen. De PPI is interessant vanwege de flexi-
bele eigendom, rechtsvorm en bestuursstructuur, de eenvoud van finan-
cieringsvereisten voortvloeiend uit het niet-risicodragend zijn van de 
PPI, optionele ring-fencing, de ruime scope voor wat betreft soort en 
herkomst van pensioenregelingen (met uitzondering van Nederlandse 
regelingen) en de belastingpositie. 
 De doelgroep van de PPI is viervoudig. De PPI zal vooral in de bui-
tenlandse pensioenmarkt gaan concurreren met Ierse en Luxemburgse 
vehikels, respectievelijk de DC mastertrust en de SEPCAV. Vooral niet-
Nederlandse multinationals zullen daarbij van de PPI gebruik gaan van 
maken. De PPI is een ideale juridische entiteit voor partijen die op rela-
tief eenvoudige wijze een Europees pensioenplatform willen realiseren 
en een Europees pensioenpaspoort benodigen. Daarnaast maakt de 
belastingpositie de PPI ook een aantrekkelijk alternatief in de asset	poo-
ling markt, naast de leidende Ierse CCF en Luxemburgse FCP vehikels. De 
PPI zal tenslotte gebruikt worden door Nederlandse multinationals, die 
een Nederlandse DC-regelingen hanteren en deze willen combineren met 
hun buitenlandse regelingen en willen aansturen vanuit Nederland. De 
grensoverschrijdende PPI zal langs deze weg een nieuwe impuls geven 
aan de Nederlandse pensioensector.  
 Een nadeel van de PPI is dat extra activiteiten en kosten gemoeid zijn 
in verband met risicodekking en lijfrenteuitkering, die niet door de PPI 
verricht mogen worden.Voor Nederlandse partijen is dit een minpunt, 
omdat Nederlandse pensioenregelingen deze componenten meestal 
integraal bevatten. Buitenlandse pensioenregelingen bevatten deze com-
ponenten echter vaak niet. De risico uitbesteding aanpak is bovendien 
in het buitenland vaker gemeengoed en gevoeglijk bekend. Ze vormt 
geen onoverkomelijk obstakel, zeker als de PPI wél als één loket kan 
functioneren. 
 Grootste nadeel van de PPI is echter dat de in Nederland gangbare 
DB-regelingen niet door de PPI mogen worden beheerd. Deze beperking 
maakt het vehikel ongeschikt voor de grote meerderheid van de Neder-
landse ondernemingen, waar juist het grootste deel van de gebruikers 
vandaan zou moeten komen en het vliegwieleffect zou moeten ontstaan. 
Nederlandse ondernemingen met een DB-regeling die een IORP-oplos-
sing overwegen, moeten uitwijken naar een buitenlands vehikel, waar 
de Nederlandse DB-regeling wel geheel in opgenomen kan worden. 
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De ‘smalle’ multi-opf heeft geen toegevoegde waarde in internationaal 
perspectief en is puur gericht op de Nederlandse, binnenlandse, pensi-
oenmarkt. Maar ook al zou de ‘brede’ versie van de multi-opf geïntro-
duceerd worden, en zouden buitenlandse regelingen kunnen worden 
toegevoegd, dan nog blijft de multi-opf een pensioenfondsvehikel met 
de nadelen als hierboven geschetst. Het Nederlandse pensioenfonds 
vehikel is in de loop der tijd dusdanig geëvolueerd, dat het te inflexi-
bel en “overgereguleerd” is in vergelijking met andere internationaal 
beschikbare IORP-vehikels. Bovendien mag een multi-opf geen bedrijfs-
takpensioenregelingen beheren. Een nadeel is ook dat toestemming 
nodig is van alle andere reeds beheerde regelingen en bijbehorende plan 
sponsors als een regeling van een additionele plan sponsor wordt toege-
voegd. Dit belemmert de marktwerking en de toepassing van de multi-
opf in de vrije markt.

Artikel 212 Pw biedt mogelijkheden en zal zeker toepassingen vinden, 
maar is te gecompliceerd. Het verkrijgen van een ontheffing voor de 
governance vereisten is onzeker en tijdrovend. Buitenlandse vehikels 
vergen een dergelijke procedure niet. Ook hier blijft sprake van een 
pensioenfonds vehikel, met alle nadelen van dien. Als ontheffing wordt 
verkregen voor een deel van de Nederlandse (paritaire) governance	
vereisten, blijven ander beperkingen, zoals bijvoorbeeld oprichters en 
rechtsvorm, voortbestaan. Daarnaast zullen de flexibele governance	ver-
eisten niet van toepassing zijn op het Nederlandse deel van de IORP, een 
beperking die in buitenlandse IORPs niet bestaat.

De Belgische OFP en Luxemburgse ASSEP zijn beide voorbeelden van 
flexibele vehikels45. Voor wat betreft het eigendom, kan eenieder deze 
IORPs oprichten. Het bestuur is grotendeels naar eigen inzicht in te rich-
ten. Aantrekkelijk is de mogelijkheid van een sociaal comité op regeling 
niveau, dat samen met het overkoepelende bestuur van de IORP beslis-
singen neemt en waarvan de verdeling van de mandaten vrij ter invul-
ling is. Beide vehikels kennen geen beperkingen voor wat betreft de aard 

45 Een vergelijking met meerdere lokale IORP vehikels is beschikbaar, maar niet rele-
vant op deze plek met het oog op het duiden van de internationale concurrentiepo-
sitie van de API. Ook voert het te ver hier in detail op de technische specificaties van 
buitenlandse IORP vehikels in te gaan. Het paper zou daardoor te uitgebreid worden 
en de boodschap gaat verloren.    
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van de pensioenregelingen die worden beheerd, de klanten die worden 
bediend (voor ‘eigen kring’ of ook voor ‘derden’), het al dan niet dragen 
van risico door de IORP zelf en het uitbestedingbeleid. Verder is ring-
fencing optioneel, dit wil zeggen niet verboden en ook niet verplicht.
De financieringsvereisten voor DB-regelingen zijn in lijn met de vereisten 
uit de richtlijn, waarbij de disconteringsvoet en de inflatievoorziening 
‘prudent’ moeten zijn verwerkt in de technische voorzieningen. Dit 
gebeurt in overleg met en onder goedkeuring van de toezichthouder, 
die relatief grote discretionaire bevoegdheden heeft. Voor wat betreft de 
aanvullende zekerheidsmechanismen zijn combinaties van ex-ante sol-
vabiliteitsbuffers en ex-post sponsor garantie en achtergestelde leningen 
toegestaan, zodat maatwerk per beheerde regeling mogelijk is. 

...zodat	de	randvoorwaarden	voor	een	succesvolle	API	kunnen	worden	
geschetst.
De systematische vergelijking van IORP vehikels maakt duidelijk dat Fase I 
en II van het API-dossier niet toereikend zijn om Nederland goed te posi-
tioneren in de nieuwe Europese pensioenmarkt. Een Fase III full-fledged 
API is zonder meer noodzakelijk. Doorredenerend via deze analyse vanuit	
de	markbehoeften	en met een “van	buiten	naar	binnen” blik op het 
Nederlandse pensioenbestel, zou de API samenvattend aan de volgende 
randvoorwaarden moeten voldoen om als internationaal concurrerend 
vehikel te kunnen slagen:

Governance:
– Mag door eenieder worden opgericht (niet alleen sociale partners)
– Rechtsvorm grotendeels vrije keuze
– Geen (paritaire) eisen aan bestuurssamenstelling
– Voorziet in een “sociaal comité” op regelingsniveau (flexibel mandaat)

Scope:
– Naar eigen keuze wel/niet zelf risico dragen
– Alle soorten pensioenregelingen (DB, DC, hybride)
– Pensioenregelingen van alle ondernemingen (geen domeinaf-

bakening); ook regelingen van buiten de EU; ook regelingen voor 
zelfstandigen

– Uitbesteding optioneel; niet verplicht en niet verboden
– NB: productafbakening kan eventueel gehandhaafd blijven
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Ring-fencing:
– Optioneel; niet verplicht en niet verboden
– Indien ring-fencing, aanstelling bewaarder verplicht (financiële stress 

situatie)

Financiering:
– Eén financieel kader. Financieringsniveau (niet het financieel kader) 

afhankelijk van pensioen- en uitvoeringsovereenkomst
– Vereisten voor technische voorzieningen: disconteringsvoet “risk-free 

rate” en ABO1 (nominaal stelsel)
– Indien API risicodrager is (in andere gevallen niet van toepassing)
– Vereisten voor eigen vermogen in lijn met pensioenfondsenrichtlijn 

(voorlopig Solvency I)
– Vereisten voor zekerheidsmechanismen: FTK (ex-ante solvabiliteitsbuf-

fers via continuïteitsanalyse, achtergestelde leningen toegestaan)

Overige:
– IORP niet belastingplichtig; dienstverrichtingen BTW-vrijgesteld
– Actieve support van autoriteiten, discretionaire bevoegdheden 

toezichthouder
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5. Hoogste tijd om de Gordiaanse knoop doortastend door te hakken

Nederland	heeft	een	goede	uitgangspositie	in	de	Europese	
pensioenmarkt…
Nederland is in principe uniek goed gepositioneerd voor de Europese 
pensioenmarkt46, maar ontbeert één cruciaal element: een pensioenin-
stelling, die als internationaal concurrerend vehikel voor grensoverschrij-
dende activiteiten kan fungeren en waarbij, in het kielzog daarvan, een 
Europese pensioenenbedrijfstak in Nederland zich kan ontwikkelen. 
Nederlandse ondernemingen hebben omvangrijke kapitaalgedekte pen-
sioenvoorzieningen, die perfect als uitvalsbasis kunnen dienen voor een 
Europees platform en voor het integreren van pensioenregelingen van 
buitenlandse dochterondernemingen. Nederland heeft ook vele pensi-
oendienstverleners, -verzekeraars, -vermogensbeheerders en -adviseurs 
die innovatieve concepten (op risicobeheer gebied) ontwikkelen en 
uitvoeren. Ze zijn hoog gekwalificeerde, allround pensioendienstverle-
ners, die aantrekkelijke uitbestedingpartners voor IORPs en buitenlandse 
ondernemingen kunnen zijn. Het is zo aanlokkelijk deze natuurlijke 
voorsprong te benutten en als Nederland een voortrekkersrol te vervullen 
in de Europese pensioenmarkt.

…maar	een	korte	termijn	protectionistische	houding	overheerst…
De hierboven geschetste Europese pensioenmarktontwikkelingen maken 
duidelijk, dat een nieuwe dynamiek in de pensioensector aan het ont-
staan is. Deze ‘nieuwe wereld’ past echter niet zomaar in de traditionele 
patronen en gangbare praktijk in de vanouds puur binnenlands geori-
enteerde pensioensector in Nederland. Ze druist in tegen gevestigde 
structuren en leidt tot nieuwe belangentegenstellingen. Het Nederlandse 
poldermodel is er dan ook vooralsnog niet in geslaagd om het fase III 
vraagstuk van de API te ontrafelen en een nieuwe, aantrekkelijke pen-
sioeninstelling te introduceren. Helaas is Nederland niet doortastend 
genoeg gebleken om de Gordiaanse knoop door te hakken. De Neder-
landse pensioensector laat inertie zien. 

46 Een onderzoek in Europa (en daarbuiten) naar de reputatie van “Nederland Pensi-
oenland” is nog niet beschikbaar. De bevindingen van een dergelijk onderzoek zou-
den van nut zijn bij de actieve positionering van Nederland in de opkomende Euro-
pese pensioenmarkt.  
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In de eerste plaats, omdat vanuit wetgevend oogpunt niet de juiste 
wetgeving tot stand komt om Nederland als pensioenland internatio-
naal goed te kunnen positioneren in de markt. Historisch gezien ligt het 
primaat voor pensioenregelgeving in Nederland bij het ministerie van 
SZW. De Europese pensioenfondsenrichtlijn is echter meer geënt op IORPs 
als financiële instellingen. Dit legt het vraagstuk van pensioenen ook 
neer bij het ministerie van Financiën, waar ook de andere Nederlandse 
financiële instellingen worden gereguleerd. Dat vergt een nieuwe, nauwe 
samenwerking van, en afstemming tussen, beide ministeries.
 In Nederland zijn ook de vestigingsplaatsinitiatieven relatief beperkt. 
In Holland	Financial	Centre (HFC) is retirement	management als een van 
de vier speerpunten aangemerkt.47 De pensioeninitiatieven van HFC wor-
den echter volledig getrokken en gefinancierd door de private sector, met 
“slechts” ad hoc support van de overheid. Daar waar in andere landen 
de vestigingsplaatsinitiatieven veelal vanuit de overheid geïnitieerd en 
gefinancierd worden, aangevuld met inhoudelijke bijdragen, in nature, 
vanuit de pensioenbedrijfstak zelf. En nog een ander voorbeeld. Het 
Nederlandse Innovatieplatform onderkent ‘het sleutelgebied pensioenen 
en sociale verzekeringen’, als een van de terreinen waarop Nederland 
excelleert en kansen in de internationale markt moet gaan benutten, 
via samenwerking en innovaties. Maar veelbelovende, concrete en nauw 
uitgewerkte initiatieven uit de markt die hieraan invulling willen geven 
zijn helaas, zelfs na intensieve discussie, niet geaccordeerd door de ver-
antwoordelijke ministeries.48  

In de tweede plaats, omdat de Nederlandse pensioensector zelf ver-
nieuwingen niet ondersteunt. Verzekeraars en pensioenfondsen zijn 
traditionele opponenten, die opereren in een kunstmatig verdeelde 
binnenlandse markt, via de taakafbakening wetgeving geformaliseerd. 
Ze zijn op korte termijn beide gebaat bij behoud van de status quo. 
Daarnaast heeft de kern van de Nederlandse pensioensector, de Neder-
landse sociale partners, weinig direct gewin bij het ‘openen’ van de 
Nederlandse pensioenmarkt. De sociale partners zijn primair gericht op 
de binnenlandse markt en op binnenlandse belangen. Bovendien zijn de 

47 Zie voor een overzicht van de initiatieven van HFC op pensioenterrein: http://www.
hollandfinancialcentre.com

48 Zie voor het integrale “retirement	management” rapport ten behoeve van het Inno-
vatieplatform: http://www.hollandfinancialcentre.com
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sociale partners onderdeel van het ‘pettenvraagstuk’. Zij zijn eigenaren 
van de pensioenfondsen en dus niet gebaat met de komst van additio-
nele, ‘concurrerende’ pensioenuitvoerders, de IORPs.

In de derde plaats wordt de Nederlandse markt gekenmerkt door markt-
falen. De arbeidsgerelateerde collectieve pensioenmarkt in Nederland 
is kunstmatig verdeeld tussen verzekeraars en pensioenfondsen. Dit bijt 
fundamenteel met de Europese pensioenfondsenrichtlijn, die een vrije 
markt voor pensioenuitvoerders beoogd. Hierdoor bestaat in Neder-
land weinig marktwerking en komen innovaties moeizaam tot stand.49 
De dynamiek die in het buitenland in de grensoverschrijdende pen-
sioenmarkt zich ontwikkelt, wordt vaak geïnitieerd door de financiële 
dienstverleners, via hun nieuwe IORP dochterondernemingen. Echter, in 
Nederland spelen de pensioendienstverleners, met name de verzekeraars 
en pensioenuitvoeringsorganisaties, wel een grote rol in de pensioen-
markt, maar zijn zelf geen officiële IORPs. Ook is het oprichten van een 
IORP-dochter door financiële dienstverleners niet toegestaan. Het recht 
tot oprichten van een pensioenfonds is in het Nederlandse bestel voor-
alsnog voorbehouden aan de sociale partners. Deze beperkingen dragen 
er mede aan bij, dat de grensoverschrijdende marktdynamiek aan de 
Nederlandse pensioenmarkt voorbij gaat en grotendeels aan het Neder-
landse oog wordt onttrokken. 

In de vierde plaats, kent de Nederlandse pensioenmarkt unieke pensi-
oenregelingen: de DB-middelloonregelingen met conditionele indexatie. 
Deze regelingen zijn in de loop der jaren dusdanig geëvolueerd, dat ze 
uitgevoerd worden door een hybride pensioenfonds, dat pensioenover-
eenkomst en uitvoeringsovereenkomst aan elkaar linkt en de financiële 
risico’s intransparant alloceert tussen plan sponsors, deelnemers en de 
IORP zelf. Daarnaast wordt de hieruit voortvloeiende pensioenregeling 
gefinancierd via een nominaal stelsel, waarbij indexatie van opge-
bouwde rechten en uitkeringen wordt gefinancierd via de solvabiliteits-
buffers en niet via de technische voorzieningen. Onderbrenging van dit 
soort typische regelingen (producten) bij een buitenlandse IORP of een 
API ontmoet (technische) weerstand. 

49 “Met API meer markt”, S.G. van der Lecq & A.W.I.M. van der Wurff, Tijdschrift voor 
Pensioenvraagstukken, april 2008.
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Tenslotte, is de Nederlandse pensioensector strikt gereguleerd. De 
gecompliceerde producten, de hybride pensioenfondsen en de taakaf-
bakening tussen de verschillende uitvoerders zijn in de loop der jaren 
geëvolueerd in een uitgebreide set van nauw luisterende regelgeving. In 
de buitenlandse pensioenmarkten is niet gekozen voor deze vergaande, 
technische “rules-based” uitwerking via wetgeving, maar voor ruimte 
voor maatwerk oplossingen en discretionaire bevoegdheden voor de 
toezichthouder.     
  
Tegen deze achtergrond ontbeert de Nederlandse pensioensector een 
internationale focus met inzicht in de Europese pensioenontwikkelin-
gen en een open oog voor de nieuwe kansen. De hierboven geschetste 
grensoverschrijdende Europese pensioenmarktontwikkelingen bevinden 
zich in een fase van mogelijkheden ontdekken, voorbereiden en uit-
voeren van initiatieven van de voorlopers. Een fase van innovaties. De 
activiteiten zijn veelal nog alleen zichtbaar voor de direct betrokkenen. 
De ontwikkelingen binnen ondernemingen zijn meestal niet publiekelijk 
bekend. Dat kan tot wrevel leiden bij de eurosceptici. Er wordt gewezen 
op het uitblijven van publieke informatie en op de sleetsheid van het 
veelgebruikte ‘pijplijn-agument’. Wijzen naar het nog beperkt aan-
tal grensoverschrijdende IORPs in de Europese pensioenmarkt is mijns 
inziens echter kortzichtig. Dit argument gebruiken om vernieuwingen in 
de Nederlandse pensioenmarkt uit te stellen, is riskant. Het gaat voor-
bij aan de onderliggende dynamiek in de Europese pensioenmarkt. Het 
onderschat het toekomstig potentieel. Natuurlijk is het een uitdaging om 
een bestaand, naar tevredenheid werkend Nederlands pensioenstelsel 
fundamenteel aan te passen als de direct zichtbare noodzaak daartoe in 
Nederland (nog) ontbreekt. Maar: regeren is vooruitzien. 

De hieruit resulterende, op korte termijn gerichte houding neigt naar 
protectionisme. Zo mag de PPI bijvoorbeeld alle regelingen afkomstig van 
binnen en buiten de EU uitvoeren, behalve de in Nederland gangbare 
DB-regelingen. De PPI mag alle soorten regelingen voor zzp-ers uitvoe-
ren, behalve Nederlandse regelingen, die aan strenge regels zijn onder-
worpen alvorens erkend te zijn. Artikel 212 van de Pw mag uitzonderingen 
verlenen voor de governance vereisten van Nederlandse pensioenfond-
sen, maar niet voor de Nederlandse regelingen in het fonds. 
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Er zijn nog meer voorbeelden van het afschermen van de Nederlandse 
markt: een Nederlandse bedrijfstakpensioenregeling mag bij andere 
IORPs worden ondergebracht, maar zodra dit niet het bestaande Neder-
landse bedrijfstakpensioenfonds is, vervalt de	facto de verplichtstelling.50 
Een multi-opf mag alle regelingen in een pensioenfonds combineren, 
zolang het maar bestaande Nederlandse regelingen betreft, die voorheen 
beheerd werden door Nederlandse pensioenfondsen, en geen regelingen 
van buitenlandse pensioenfondsen of regelingen beheerd door Neder-
landse (en buitenlandse) verzekeraars. Een Nederlandse regeling onder-
gebracht bij een buitenlandse IORP moet de	facto grotendeels blijven 
voldoen aan de Nederlandse financieringsvereisten, indruisend tegen de 
basisprincipes van de pensioenfondsenrichtlijn.51 
 Sommige van deze situaties leiden tot negatieve discriminatie van 
Nederlandse ondernemingen en Nederlandse financiële dienstverleners. 
Ze worden op een achterstand geplaatst ten opzichte van niet-Neder-
landse partijen omdat ze geen gebruik kunnen maken van internationale 
pension	pooling mogelijkheden vanuit Nederland en hun toevlucht tot 
buitenlandse vehikels moeten zoeken. De keuze voor een niet-Neder-
landse route is geen gemakkelijk te nemen besluit. Andere situaties 
leiden ertoe, dat grote delen van de Nederlandse pensioenmarkt op slot 
zitten, aangezien buitenlandse IORPs de	facto geen Nederlandse bedrijfs-
takpensioenregelingen kunnen beheren, die het grootste deel van de 
Nederlandse markt vormen. 
 Op korte termijn zal deze Nederlandse aanpak inderdaad ertoe bijdra-
gen, dat het relatief goed functionerende Nederlandse pensioenstelsel 
gevrijwaard blijft van internationale invloeden. Of dit beleid, niet tegen-

50 De grote verplichtstelling voor bedrijfstakpensioenfondsen in een grensoverschrij-
dende IORP context verdient mijns inziens nader onderzoek om mispercepties te 
voorkomen en (on)mogelijkheden beter te duiden.   

51 Het Nederlandse “host country” sociaal- en arbeidsrecht, dat van toepassing is 
(blijft) op een Nederlandse pensioenregeling indien deze door een IORP in een 
ander “home country” wordt beheerd, bevat ondermeer Artikel 95 uit de Neder-
landse Pensioenwet. Dit artikel, de zogenaamde “consistentie eis”, legt een verband 
tussen pensioentoezeggingen en de financiering daarvan, met name voor wat 
betreft de voorwaardelijke toeslagverleningen (indexatie van opgebouwde rechten 
en uitkeringen). Artikel 95 is nader uitgewerkt via lagere regelgeving en omvat 
ondermeer een zogenaamde indexatiematrix en onderliggende actuariële bereke-
ningen ter bepaling van minimum financieringswijzen. De toepassing van deze 
“Nederlandse” indexatiematrix is verplicht van toepassing op buitenlandse IORPs. 
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staand juridische correctheid en historische verklaring, geschikt is voor 
de lange termijn en bestand is tegen internationale druk en de Europese 
vrije markt voor pensioenuitvoerders, valt te betwijfelen. Nog los van het 
feit, dat deze protectionistische houding de nieuwe Europese kansen, in 
offensieve zin, laat liggen. 

…die	feiten	naar	de	achtergrond	neigt	te	schuiven…
De besluitvormers in de Nederlandse pensioensector sector lijken voorbij 
te gaan aan het feit, dat het Nederlandse bestel goed geborgd is en niet 
overhoop wordt gehaald door een API te introduceren. 
 Er zijn uitgebreide checks	and	balances in het Nederlandse stelsel 
ingebouwd, die garanderen dat de sociale partners in goed overleg kie-
zen voor het best passende IORP-vehikel dat hun pensioenovereenkomst 
uitvoert. De paritaire verhoudingen en de pensioenfondsen zelf blijven 
intact, tenzij de sociale partners samen anders overeenkomen. 
 Daar komt bij, dat het sociaal- en arbeidsrecht in Nederland eendui-
dig gedefinieerd is en nadrukkelijk wordt gerespecteerd als host	country	
requirements in de pensioenfondsenrichtlijn. De kernwaarden van onze 
pensioenvoorzieningen veranderen niet. Het Nederlandse sociaal- en 
arbeidsrecht zou zelfs nog expliciet kunnen worden uitgebreid met ver-
eisten om enkele kernaspecten van de Nederlandse pensioenregelingen 
nog beter te waarborgen.52

 De API wijzigt ook niets aan de pensioenovereenkomsten die de 
onderneming(en) en werknemers/vakbond met elkaar sluiten. Het API-
dossier betreft de uitvoerder van de pensioenovereenkomst, niet de pen-
sioenovereenkomst en daaruit voortvloeiende regeling (het product) zelf. 
Ook het solidariteits- en collectiviteitsprincipe blijven het centrale 
uitgangspunt en de pilaren onder het succes van ons veel geprezen 
Nederlandse pensioenstelsel. De bestaande collectiviteiten kunnen 

52 Het Nederlandse “host country” sociaal- en arbeidsrecht zou kunnen worden aan-
gevuld met enkele vereisten om kernaspecten van de typische Nederlandse DB pen-
sioenregelingen met conditionele indexatie te waarborgen, bijvoorbeeld expliciete 
eisen voor inspraak in een IORP vehikel van Nederlandse sociale partners indien een 
Nederlandse DB regeling met conditionele indexatie wordt beheerd door de IORP. 
Deze specifiek Nederlandse regelgeving wordt daarmee onderdeel van het Neder-
landse sociaal- en arbeidsrecht (via de Pw) en grijpt aan op de pensioenregeling en 
niet op de API. Door het op deze wijze borgen van typisch Nederlandse gebruiken 
werkt regelgeving niet beperkend voor het API vehikel in de concurrentie met 
andere flexibele pensioenvehikels in de internationale markt.     
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gehandhaafd blijven, met de bestaande solidariteit, zowel in de bedrijfs-
tak- als in de ondernemingspensioenregelingen. Ring-fencing binnen 
de API maakt een solidariteitskring naar wens mogelijk. De verplichtstel-
ling van de bedrijfstakpensioenvoorziening kan blijven gehandhaafd, zij 
het op het niveau van de pensioenregeling en niet op het niveau van de 
uitvoerder (de IORP). Het Europese recht zal dit zonder meer respecteren.
De API is een pensioenvehikel dat door eenieder kan worden opgericht, 
ook als dochtermaatschappij van een verzekeraar, bank of vermogensbe-
heerder. Ook al krijgt de API meer vrijheidsgraden dan een pensioenfonds 
en een verzekeraar, het level	playing-field is aanwezig. 
 Ten slotte blijft met de introductie van de API naar verwachting de 
productafbakening in Nederland tussen de tweede en derde pijler 
gehandhaafd. De API zal geen individuele, arbeidsgerelateerde, pensi-
oenvoorzieningen mogen uitvoeren, ook al staat de richtlijn dit deels toe 
en mag dit veelal wel in buitenlandse IORPs. 

…terwijl	de	API	toch	echt	een	no	brainer	is!
Laten we het Europese perspectief meer open tegemoet treden en de 
introductie van de API bespoedigen. Het introduceren van vernuftige 
technische (tussen)oplossingen en (politieke) compromissen is mijns 
inziens niet de goede weg voorwaarts. De voorgestelde hybride FTK en 
Wft financieringsstructuur maken de API te gecompliceerd.53 Via het com-
promis van de ‘drietraps API’ blijft de hete aardappel vooruit geschoven 
worden.54 Als pragmatisch alternatief, denk ik aan een uitwerking van de 
hierboven beschreven API langs de volgende lijnen: 
– Zoals opgenomen in de hoofdlijnennotitie, zal het ministerie van SZW 

in principe leidend zijn in de ontwikkeling van de API Fase III. Het 
plan is om een volledig nieuw pensioenvehikel te creëren, los van het 
pensioenfonds en – naar verwachting - de Pensioenwet. Echter, deze 
route komt mijns inziens de overzichtelijkheid en een snelle beschik-
baarheid van de API niet ten goede. Deze aanpak zou leiden tot 
wederom een additioneel pensioenvehikel, naast de pensioenfond-
sen, multi-opf, PPI en de rechtstreekse pensioenregelingen via ver-
zekeraars. Tevens zou een additionele financiële wet nodig zijn, daar 

53 “De Algemene Pensioeninstelling: hoofdlijnen voor de vormgeving”, ministerie van 
SZW, 21 december 2007 

54 De gefaseerde aanpak, zoals beschreven in de Kamerstukken II, 2007/08, 30413, nr. 
110), maart 2008.
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waar juist in de afgelopen jaren zoveel mogelijk financiële wetten zijn 
geïntegreerd. 

– Een succesvolle API heeft alle kenmerken van een financiële instelling 
en niet van een sociale instelling. Mijns inziens zou de API gereguleerd 
moeten worden, net als alle andere Nederlandse financiële instellin-
gen, binnen de Wft, door het ministerie van Financiën. 

– De PPI kan via een relatief eenvoudige wijziging van de Wft uitgebreid 
worden tot een risicodragend vehikel en worden omgevormd tot de 
fase III API. De API komt hiermee naast de bestaande pensioenfond-
sen, die als vanouds gereguleerd worden door het ministerie van SZW, 
via de Pw. Het aantal Nederlandse pensioenvehikels blijft overzichte-
lijk en beperkt tot drie, duidelijke verschillende, uitvoeringsalterna-
tieven: het pensioenfonds, de API en de rechtstreekse regelingen bij 
verzekeraars. 

– Indien de API biometrische en financiële risico’s draagt (c.q. Neder-
landse DB-regelingen uitvoert), zou het bestaande FTK van toepassing 
kunnen zijn. Dit komt tegemoet aan de gangbare praktijk in Nederland 
en de Nederlandse normen voor prudentie. De keuze voor het FTK toe-
zichtregime voor de API zal bijdragen aan een groter draagvlak voor, 
en aan het relatief snel ter beschikking komen van, een API.  
Het toepassen van de FTK financieringsvereisten zal de API inderdaad 
minder aantrekkelijk maken in internationaal perspectief. Het FTK 
heeft immers als nadelen dat het (1) een ex-ante financieringssysteem 
is waarbij de IORP vooraf volledig afgefinancierd dient te zijn en (2) 
dat het een rigide systeem is, gebaseerd op gedetailleerd uitgewerkte 
(reken)regels en met weinig mogelijkheden om zekerheidsmechanis-
men te combineren en maatwerk te verrichten.  
De Nederlandse API zal echter naar verwachting vooral gebruikt wor-
den door Nederlandse ondernemingen, die DB-regelingen hanteren. 
Deze Nederlandse ondernemingen zijn gewend aan de werkwijze van 
het FTK en hebben hun DB-regelingen reeds op FTK niveau gefinan-
cierd. Voor de buitenlandse regelingen van de buitenlandse dochter-
ondernemingen zal het FTK nauwelijks impact hebben, aangezien het 
beheren van deze regelingen veelal geen risico’s toebedeelt aan de 
API en aldus nauwelijks buffers vereist. Bovendien vormt het FTK naar 
verwachting een overgangsmodel. Binnen afzienbare termijn zullen 
naar verwachting uniforme Europese solvabiliteitsvereisten worden 
ontwikkeld voor IORPs, gelijk aan de beweging in de bancaire (Basel2) 
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en verzekeringssector (SolvencyII). De relatieve inflexibiliteit van het 
FTK is op termijn niet langer van belang.  
Het toepassen van de FTK financieringsvereisten zal inderdaad lei-
den tot een vehikel, dat lagere financieringsvereisten kent dan haar 
directe concurrent in de collectieve pensioenmarkt, de verzeke-
ringsmaatschappij. Dit verschil in vereisten geldt echter ook voor de 
buitenlandse IORP-vehikels, die al op deze wijze ‘concurreren’ met 
de (Nederlandse) verzekeraars. In de buitenlandse markt heeft dit 
al geleid tot het oprichten van IORP-dochterinstellingen door ver-
scheidene verzekeraars. Waarom een zo ingewikkeld hybride finan-
cieringsstelsel voor de API ontwikkelen om specifiek de Nederlandse 
verzekeraars tegemoet komen, als de pensioenverzekeringsmarkt al 
zelf een oplossing heeft gevonden voor het vraagstuk van het level	
playing	field? 

– De eenduidige keuze voor een API financieringsstelsel via het FTK, 
maakt ook de beleidsmatige ‘knoppendiscussie’ eenvoudiger. Waar de 
technische uitwerking van deze discussie in het API-dossier de afgelo-
pen jaren gericht was op financiële vereisten55, kan de oplossing zich 
nu richten op het uitwerken van de governance aspecten. Hoe kan de 
bestuursstructuur van de API en het Nederlandse host	country sociaal- 

55 Reeds langere tijd vindt in Nederland een discussie plaats om het FTK aan te passen 
en meer in lijn te brengen met de Wft / Solvency II vereisten (het ontwikkelen van 
een “EFTK”). Centraal daarin staat het vraagstuk van het waarderen van “de knop-
pen”, de sturingselementen die Nederlandse pensioenfondsen hebben bij het 
beheer van Nederlandse DB regelingen. Door het waarderen van de knoppen kun-
nen de solvabiliteitsbuffers correcter worden berekend. Het EFTK kan gebruikt wor-
den om de controverse over de financieringsvereisten van de API te doorbreken. 
Mijn voorkeur zou echter zijn om niet nog langer te wachten met de introductie van 
de API. Het volledig uitkristalliseren van het EFTK zal nog veel tijd vergen. Een API op 
basis van het FTK is sneller gerealiseerd en eenvoudiger; een werkbare oplossing 
voor de komende jaren. De discussie over het EFTK zou zondermeer doorgang moe-
ten vinden, maar dan als Nederlandse inbreng in de Europese IORP2 discussie over 
het harmoniseren van de financieringsvereisten voor IORPs. Daartoe moet dan echter 
wel tevens het waarderen van het “plan sponsor convenant” en het nationaal 
garantiestelsel worden meegenomen. Dat zijn immers de kernaspecten van de buf-
ferdiscussie in IORP2 verband. Zie voor meer informatie de niet gepubliceerde notitie 
van Theo Nijman, “Waardering van sturingselementen voor pensioenfondsen”, Uni-
versiteit van Tilburg en Netspar, februari 2008. Het uitwerken van de beleidsmatige 
“knoppendiscussie” via de governance aspecten, evenals het EFTK, valt zoals gezegd 
buiten de scope van dit paper. Mijn bijdrage aan dit technische API vraagstuk krijgt 
in andere vorm gestalte. 
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en arbeidsrecht zo ingericht worden dat geen principal	agent effecten 
optreden tussen enerzijds de Nederlandse belanghebbenden bij de 
zo typische Nederlandse DB-regelingen met conditionele indexatie en 
anderzijds de eigenaren en bestuurders van de overkoepelende IORP-
instelling? De Gordiaanse knoop wordt door deze verdere afbakening 
van het vraagstuk kleiner, makkelijker te ontrafelen of zelfs makkelij-
ker door te hakken. 
De bestuursstructuur voor de API zou daartoe geënt moeten zijn op de 
modellen die in de Belgische en Luxemburgse IORPs hun praktische 
nut hebben bewezen. In deze IORPs wordt desgewenst op het niveau 
van de regeling (of solidariteitskring c.q. het ge-ringfence-de deel 
binnen de IORP) een zogenaamd ‘sociaal comité’ ingericht. Dit comité 
bestaat uit de directe belanghebbenden bij de betreffende regeling. 
Voor een Nederlandse regeling zou dit bijvoorbeeld een weerspiege-
ling kunnen zijn van het Bestuur in een Nederlands pensioenfonds, 
veelal een paritair samengesteld comité van plan sponsor(s) en deel-
nemers. Dit comité behartigt sec de belangen van de Nederlandse 
regeling, zoals de zorgvuldige naleving van het Nederlandse sociaal- 
en arbeidsrecht, de premiehoogte, het indexatiebeleid en het beleg-
gingsbeleid. De verdeling van het mandaat tussen het sociaal comité 
en het overkoepelende bestuur van de IORP is vrij ter invulling en zal 
variëren naar gelang de regeling die wordt beheerd en de eventuele 
governance vereisten uit het land van oorsprong van de regeling.         

Laten we zo spoedig mogelijk de knopen doorhakken. Laten we de 
Nederlandse multinationals en financiële dienstverleners niet langer op 
achterstand plaatsen ten opzichte van hun buitenlandse peers	en een 
Nederlandse uitvalsbasis bieden voor hun internationale pensioenen. 
Laten we tevens als “BV Nederland” proactief de kansen grijpen in de 
nieuwe Europese pensioenmarkt en onze voorsprong op pensioenterrein 
benutten. Arnoud Boot zei het al in 2007: ‘De API is een no	brainer.’ 56 

56 Advies Arnoud W.A. Boot inzake “Modernisering van het uitvoeringsmodel voor pen-
sioenregelingen”, Rapport uitgebracht aan het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid”, 19 maart 2007. 
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Dit paper wil het debat stimuleren over de positionering van 
Nederland in de opkomende Europese interne pensioenmarkt. Bij 
die positionering speelt de Algemene Pensioeninstelling (API) een 
cruciale rol. Jacqueline Lommen (Hewitt) schetst de marktdyna-
miek rondom grensoverschrijdende IORPs – de pensioeninstellin-
gen ie werken volgens de Europese pensioenfondsenrichtlijn – en 
maakt deze inzichtelijk. Ook beschrijft ze de afwegingen die 
marktpartijen maken bij de keuze voor een specifiek pensioenve-
hikel. Lommen kiest duidelijk positie, zoals het in een NEA-paper 
betaamt. Zij pleit voor een snelle introductie van de API en voor 
hogere prioriteit voor het nieuwe, Europese perspectief.




