20 juni 2008 vrijdag

Wij kunnen goed zonder API
Vandaag organiseren Aegon en het Expertisecentrum Pensioenrecht van de VU een
congres over de Algemene Pensioeninstelling (API). Is ze onmisbaar of overbodig?
De Algemene Pensioeninstelling (API) houdt de gemoederen stevig bezig. De
invoering is gecompliceerder dan op het eerste gezicht leek. Daarom is ervoor
gekozen om eerst een afgeslankte versie te introduceren, de
Premiepensioeninstelling (PPI). Voordat de API - die alle typen pensioenregelingen
moet uitvoeren - wordt ingevoerd, moeten de nodige vragen worden beantwoord.
In de discussie rond de API/PPI wordt de indruk gewekt dat een dergelijk vehikel
essentieel is om Nederland aantrekkelijk te houden voor de eigen en de buitenlandse
pensioenfondsen. Zonder pensioenuitvoerder die de ruimte die de Europese
pensioenrichtlijn (IORP) biedt optimaal benut, zouden wij de boot missen.
Ook in het consultatiedocument premiepensioeninstelling bevestigt de regering deze
indruk: 'Momenteel bestaat er echter - ondanks de uitstekend gekwalificeerde
Nederlandse pensioensector - geen Nederlandse pensioeninstelling die volop gebruik
kan maken van de mogelijkheden die de Europese richtlijn biedt en die zo de
Europese ontwikkelingen kan benutten.'
Dat klopt, wat pensioenfondsen betreft. Niet omdat Nederland de IORP-richtlijn
onvoldoende heeft geïmplementeerd, maar door onze nationale regelgeving die de
speelruimte van pensioenfondsen beperkt door taak-, product- en domeinafbakening.
Het klopt echter niet voor die andere pensioenuitvoerders, namelijk de
pensioenverzekeraars. Op grond van de Europese Levenrichtlijn kunnen zij
grensoverschrijdend werken. Zij worden niet beperkt door nationale regels op gebied
van domein- en productafbakening en administreren sinds jaar en dag verschillende
collectieve pensioenregelingen binnen één bedrijf, het zogenoemde 'ringfencen'.
De API, en zeker de PPI, biedt geen extra mogelijkheden ten opzichte van de
pensioenverzekeraar. Bij hem kan al alles wat de API op termijn moet kunnen. Het is
dus zeker niet zo dat Nederland binnen het internationale krachtenveld ten dode is
opgeschreven als we geen API krijgen. De API is niet onmisbaar. Sterker nog, we
moeten ervoor waken dat we al onze hoop op de API vestigen in de veronderstelling
dat daarmee alle belemmeringen voor grensoverschrijdende pensioenen zijn
opgelost en Nederland de Pensioenkampioen van Europa wordt.
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