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AMENDEMENTEN 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) EU-huishoudens behoren tot de 

grootste spaarders ter wereld, maar het 

grootste deel van deze besparingen wordt 

aangehouden op bankrekeningen met korte 

looptijden. Wanneer meer wordt belegd op 

de kapitaalmarkten kan dit bijdragen tot het 

aangaan van de uitdagingen die geboden 

worden door de vergrijzing van de 

bevolking en de lage rentetarieven. 

(1) EU-huishoudens behoren tot de 

grootste spaarders ter wereld, maar het 

grootste deel van deze besparingen wordt 

aangehouden op bankrekeningen met korte 

looptijden en lage opbrengsten. De 

spaarquotes van huishoudens in de EU-

lidstaten lopen echter aanmerkelijk uiteen 

en aanhoudende verschillen tussen de 

EU-lidstaten kunnen van invloed zijn op 

investeringen en groei aangezien het 

spaargeld van huishoudens een 

belangrijke financieringsbron is voor 

particuliere en overheidsinvesteringen. 
Wanneer meer wordt belegd op de 

kapitaalmarkten kan dit bijdragen tot het 

aangaan van de uitdagingen die geboden 

worden door de vergrijzing van de 

bevolking, de lage rentetarieven en een 

laag aandeel aan 

langetermijnbeleggingen. 

 

Amendement  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Teneinde de huidige en de 

toekomstige gepensioneerden een 

fatsoenlijke levensstandaard te 

garanderen, moeten de lidstaten prioriteit 

geven aan de verdere ontwikkeling, 

versterking en hervorming van de eerste 

(staats-) en tweede (bedrijfs-) pijler van de 

nationale pensioenstelsels. Deze twee 
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pijlers blijven van essentieel belang voor 

het ouderdomsinkomen en de 

duurzaamheid van de nationale stelsels. 

PEPP's moeten de stelsels van de eerste 

en de tweede pijler niet vervangen of 

ondermijnen. Teneinde de financiële 

middelen die voor deze pijlers nodig zijn te 

consolideren, moeten de lidstaten verder 

de werkloosheid, alsook zwartwerk en 

onverzekerd werk aanpakken. In het licht 

van de aanstaande afname van de 

werkende bevolking, van een verhouding 

van 1:4 naar een verhouding van 1:2, is 

een benadering met verschillende 

pensioenpijlers echter van cruciaal 

belang. Een vrijwillig pan-Europees 

persoonlijk langetermijnpensioenproduct 

zal dienen ter aanvulling en ter 

versterking van bestaande 

pensioenvoorzieningen, de toereikendheid 

ervan vergroten en daarnaast zorgen voor 

een ruimere dekking van categorieën 

mensen die vroeger werden 

geconfronteerd met een (gedeeltelijk) 

gebrek aan toereikende dekking, zoals 

vrouwen, jongeren, zelfstandigen en 

mensen die werken in atypische of nieuwe 

arbeidsvormen. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) In 2015 woonden 

11,3 miljoen burgers van de EU‑ 28 in de 

werkende leeftijd (20‑ 64 jaar) in een 

andere lidstaat dan hun lidstaat van 

herkomst en werkten 1,3 miljoen burgers 

van de EU‑ 28 in een andere lidstaat dan 

die waarin zij woonden. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 1 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quater) Ouderdomspensioenen 

vormen een essentieel onderdeel van het 

inkomen van gepensioneerden omdat zij 

een fatsoenlijke levensstandaard 

garanderen en armoede bij ouderen 

bestrijden. Deze pensioenen vormen een 

eerste voorwaarde voor het uitoefenen van 

de grondrechten die zijn neergelegd in het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met inbegrip van artikel 

25 inzake de rechten van ouderen, waarin 

het volgende is bepaald: "De Unie erkent 

en eerbiedigt het recht van ouderen, een 

waardig en zelfstandig leven te leiden en 

aan het maatschappelijk en cultureel 

leven deel te nemen", evenals de rechten 

die verankerd zijn in de Aanbeveling van 

het Comité van Ministers van de Raad van 

Europa aan de lidstaten betreffende de 

bevordering van de mensenrechten van 

ouderen1bis. 

 __________________ 

 1bis Aanbeveling CM/Rec(2014)2 van het 

Comité van ministers van de Raad van 

Europa aan de lidstaten betreffende de 

bevordering van de mensenrechten van 

ouderen.  

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quinquies) Het PEPP is bedoeld als 

aanvullende, vrijwillige 

pensioenvoorzieningsoptie voor burgers 

van de Unie en is gericht op het 

bevorderen van de meeneembaarheid van 

hun pensioenrechten. Daarnaast vormt 

het PEPP een aanvulling op nationale 

pensioenstelsels en op Richtlijn 
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2014/50/EU. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 sexies) De vergrijzing en het 

dalende geboortecijfer zijn belangrijke 

demografische uitdagingen voor de Unie 

die zowel de toereikendheid en de 

duurzaamheid van de pensioenen 

bedreigen als de intergenerationele 

solidariteit in het gedrang brengen. 

Daarnaast zullen de digitalisering en 

veranderingen op de arbeidsmarkt het 

probleem waarschijnlijk nog verergeren 

en de pensioenen van de eerste en de 

tweede pijler verder onder druk zetten. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 septies) De genderpensioenkloof, 

die onder meer wordt veroorzaakt door 

onregelmatige bijdragen aan 

pensioenregelingen vanwege 

werkonderbreking, moederschap of zorg 

voor de kinderen, blijft in de Unie 

voortbestaan. Het pensioen van een 

gepensioneerde vrouw tussen de 65 en 

79 jaar ligt in de Unie gemiddeld bijna 

40 % lager dan dat van haar mannelijke 

leeftijdsgenoten. Met het PEPP kan deze 

vrouwen een aanvullende mogelijkheid 

worden geboden om een toereikend 

pensioen op te bouwen. 
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Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 octies) Volgens EIOPA hebben 

slechts 67 miljoen mensen, oftewel 27 % 

van de totale EU-bevolking tussen 25 en 

59 jaar oud, vrijwillig ingetekend op 

financiële producten met een 

langetermijnpensioendoelstelling en dit 

percentage is geconcentreerd in slechts 

enkele lidstaten. 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 nonies) Het PEPP moet 

hoofdzakelijk ondersteuning bieden op de 

lange termijn, teneinde met name voor 

jonge burgers van de Unie een goede 

levensstandaard te waarborgen na 

pensionering. Het PEPP kan 

gepensioneerde burgers op doeltreffende 

wijze helpen de voor een individuele 

levensstandaard nodige kosten te dekken. 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 decies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 decies) De Unie staat voor een 

steeds grotere demografische uitdaging, 

die er uiteindelijk toe zal leiden dat de 

huidige afhankelijkheidsratio van 

ouderen tegen 2060 zal dalen van 1:4 

naar 1:2. Momenteel zijn er voor elke 

burger van 65 jaar of ouder vier burgers 
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tussen de 15 en 64 jaar; tegen 2060 zullen 

dit er slechts twee zijn. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 undecies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 undecies) Dankzij de 

meeneembaarheid van het PEPP wordt de 

aantrekkelijkheid van dit product 

verhoogd, met name voor jongeren, en 

wordt het recht van burgers om in de hele 

Unie te leven en te werken verder 

bevorderd. 

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 duodecies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 duodecies) Het PEPP is als Europees 

kader voor persoonlijke pensioenen met 

name nodig en nuttig voor mensen die 

geen toereikend pensioen kunnen 

opbouwen of op zoek zijn naar een 

spaarplan ter aanvulling van nationale 

regelingen. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Momenteel wordt de werking van 

de interne markt voor persoonlijke 

pensioenen belemmerd door de hoge mate 

van fragmentatie tussen de nationale 

markten en de beperkte mate van 

meeneembaarheid van persoonlijke 

(3) Momenteel wordt de werking van 

de interne markt voor persoonlijke 

pensioenen belemmerd door de hoge mate 

van fragmentatie tussen de nationale 

markten en de beperkte mate van 

meeneembaarheid van persoonlijke 
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pensioenproducten. Dit kan het moeilijk 

maken voor natuurlijke personen om 

gebruik te maken van hun fundamentele 

vrijheden. Zo kunnen zij verhinderd 

worden een baan te nemen of met pensioen 

te gaan in een andere lidstaat. Bovendien 

wordt de mogelijkheid voor aanbieders om 

de vrijheid van vestiging en het vrij 

verrichten van diensten te gebruiken, 

belemmerd door het gebrek aan 

standaardisatie van bestaande persoonlijke 

pensioenproducten. 

pensioenproducten. Dit kan het moeilijk 

maken voor natuurlijke personen om 

gebruik te maken van hun fundamentele 

vrijheden. Zo kunnen zij verhinderd 

worden een baan te zoeken of te nemen of 

met pensioen te gaan in een andere lidstaat. 

Bovendien wordt de mogelijkheid voor 

aanbieders om de vrijheid van vestiging en 

het vrij verrichten van diensten te 

gebruiken, belemmerd door het gebrek aan 

standaardisatie van bestaande persoonlijke 

pensioenproducten. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (4 bis) Aangezien het PEPP naar 

verwachting zal bijdragen tot de opbouw 

van de kapitaalmarktenunie en kapitaal 

zal kanaliseren naar de reële economie en 

naar duurzame langetermijnprojecten, 

moeten de spaarders worden betrokken bij 

dit proces zodat ze zich bewust worden 

van hun financiële en niet-financiële 

belangen en van de onderlinge relatie 

tussen de prestaties van het product en 

milieu-, sociale en governancefactoren. 

De doeltreffendheid van dit proces hangt 

samen met een hoog niveau van 

transparantie en openbaarmaking, 

evenals met de passende betrokkenheid 

van de spaarders. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (9 bis) Mensen met een lager inkomen en 

degenen die minder tijd hebben 

doorgebracht op de arbeidsmarkt hebben 
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minder financiële ruimte om te beleggen 

in persoonlijke pensioenproducten, 

hetgeen leidt tot een grotere 

inkomensongelijkheid op latere leeftijd. 

Dit geldt met name in het algemeen voor 

vrouwen ten gevolge van de loonkloof 

tussen mannen en vrouwen waar zij 

tijdens hun gehele beroepsloopbaan onder 

gebukt gaan, en omdat ze door hun 

zorgverantwoordelijkheid meer tijd 

doorbrengen buiten de arbeidsmarkt, 

zonder inkomen of met een heel laag 

inkomen. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Onder de persoonlijke 

pensioenproducten zal de ontwikkeling van 

een PEPP tot het vermeerderen van de 

keuzes voor pensioensparen bijdragen en 

een EU-markt voor PEPP-aanbieders 

instellen. Huishoudens zullen over betere 

opties kunnen beschikken om hun 

pensioendoelstellingen te bereiken. 

(10) Onder de persoonlijke 

pensioenproducten zal de ontwikkeling van 

een PEPP tot het vermeerderen van de 

keuzes voor pensioensparen bijdragen en 

een EU-markt voor PEPP-aanbieders 

instellen. Huishoudens moeten over goed 

geregelde, veilige, sociaal verantwoorde 

en duurzame betere opties kunnen 

beschikken om hun pensioendoelstellingen 

te bereiken, waarbij naar behoren 

rekening wordt gehouden met hun 

behoeften en voorkeuren. 

 

Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Met de hier voorgelegde 

PEPP-verordening worden de lidstaten 

geen belemmeringen in de weg gelegd om 

het pensioenstelsel met kapitaaldekking 

verder collectief vorm te geven. 
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Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) Een wetgevend kader voor een 

PEPP zal de basis leggen voor een 

succesvolle markt voor betaalbare en 

vrijwillige pensioengerelateerde 

beleggingen die op pan-Europese schaal 

kan worden beheerd. Door de bestaande 

pensioenproducten en -regelingen aan te 

vullen, zal het bijdragen tot het voorzien in 

de behoeften van mensen die de 

toereikendheid van hun 

pensioenbesparingen willen vermeerderen, 

het oppakken van de demografische 

uitdaging en het beschikbaar stellen van 

een krachtige nieuwe bron van privaat 

kapitaal voor langetermijninvesteringen. 

Dit kader vervangt of harmoniseert geen 

bestaande nationale 

persoonlijkpensioenregelingen. 

(11) Een wetgevend kader voor een 

PEPP zal de basis leggen voor een 

succesvolle markt voor betaalbare en 

vrijwillige pensioengerelateerde 

beleggingen die op pan-Europese schaal 

kan worden beheerd. Het PEPP zal 

bijdragen tot het voorzien in de behoeften 

van mensen die de toereikendheid van hun 

pensioenbesparingen willen vermeerderen 

en bijdragen tot het oppakken van de 

demografische uitdaging en de bestaande 

pensioenkloven door het beschikbaar 

stellen van een krachtige nieuwe bron van 

privaat kapitaal voor duurzame en sociaal 

verantwoorde langetermijninvesteringen. 

Dit kader vervangt of harmoniseert geen 

bestaande nationale persoonlijke producten 

of bedrijfspensioenregelingen. 

 

Amendement  19 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 14 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(14) PEPP-aanbieders moeten toegang 

hebben tot de gehele Uniemarkt met één 

enkele productvergunning afgegeven door 

de Europese Autoriteit voor verzekeringen 

en bedrijfspensioenen ("EIOPA"), op basis 

van één enkele regelgeving. 

(14) PEPP-aanbieders moeten toegang 

hebben tot de gehele Uniemarkt met één 

enkele productvergunning afgegeven door 

de Europese Autoriteit voor verzekeringen 

en bedrijfspensioenen ("EIOPA"), op basis 

van één enkele regelgeving en in 

samenwerking met de nationale bevoegde 

autoriteiten. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 
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Overweging 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (14 bis) De wijze waarop 

instellingen voor 

bedrĳfspensioenvoorziening zijn 

georganiseerd en gereglementeerd, 

verschilt aanzienlijk van lidstaat tot 

lidstaat. In sommige lidstaten mogen deze 

instellingen alleen werkzaamheden in 

verband met bedrijfspensioenen 

verrichten, terwijl ze in andere lidstaten 

daarnaast ook werkzaamheden in verband 

met persoonlijke pensioenen mogen 

verrichten. Dit heeft niet alleen geleid tot 

uiteenlopende organisatiestructuren bij 

instellingen voor 

bedrĳfspensioenvoorziening maar gaat 

ook gepaard met een ander toezicht op 

nationaal niveau. Zo is het prudentieel 

toezicht op instellingen voor 

bedrĳfspensioenvoorziening die zich 

zowel met bedrijfspensioenen als met 

persoonlijke pensioenen bezighouden 

breder dan dat van instellingen voor 

bedrĳfspensioenvoorziening die 

uitsluitend actief zijn op het gebied van 

bedrijfspensioenen. Om de financiële 

stabiliteit niet in gevaar te brengen en 

rekening te houden met de uiteenlopende 

structuur en het verschillende toezicht, 

zouden alleen die instellingen voor 

bedrĳfspensioenvoorziening PEPP's 

mogen verstrekken die volgens de 

nationale wetgeving gemachtigd zijn en 

onder voldoende toezicht staan om 

persoonlijke pensioenproducten te 

verstrekken. Om de financiële stabiliteit 

verder veilig te stellen moeten bovendien 

alle met PEPP-

voorzieningswerkzaamheden 

overeenkomende activa en passiva 

afgescheiden en gescheiden van de 

overige werkzaamheden van de 

instellingen voor 

bedrijfspensioenvoorziening worden 

beheerd en georganiseerd, zonder dat er 

enige mogelijkheid tot overdracht bestaat. 
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Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Het voor het PEPP 

toepasselijke belastingstelsel moet worden 

vastgesteld door de wetgeving in elke 

lidstaat waar de PEPP-spaarder bijdragen 

heeft betaald. Bijgevolg wordt in elke 

lidstaat waar de PEPP-spaarder bijdragen 

heeft betaald op het PEPP belasting 

geheven in verhouding tot de bijdragen 

die er zijn betaald. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 bis) Levenslange pensioenen en 

aanvullende financiële zekerheid om 

risico's als arbeidsongeschiktheid, 

overlijden of langdurige zorg te dekken, 

zijn cruciale elementen van uitgebreide 

pensioenvoorzieningsproducten. 

Pensioenproducten zijn bedoeld om 

klanten na pensionering te voorzien van 

een zeker en stabiel aanvullend inkomen. 

 

Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 20 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (20 ter) Bij bijdrageregelingen 

moeten prognoses worden gemaakt met 

betrekking tot de waarde en rentabiliteit 

van de fondsen, de geraamde inflatie en 
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economische groei. 

 

Amendement  24 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(21) Om een soepele overgang voor 

PEPP-aanbieders mogelijk te maken, zal 

de verplichting tot het aanbieden van 

PEPP's met compartimenten voor elke 

lidstaat drie jaar na de inwerkingtreding 

van deze verordening van toepassing zijn. 

Bij de start van een PEPP dient de 

aanbieder echter informatie te verstrekken 

over het feit welke nationale 

compartimenten direct beschikbaar zijn om 

mogelijke misleiding van de consument te 

voorkomen. 

(21) Bij de start van een PEPP dient de 

aanbieder in de overeenkomst informatie te 

verstrekken over het feit welke nationale 

compartimenten direct beschikbaar zijn. 

Wanneer een PEPP-spaarder verhuist 

naar een lidstaat waar de PEPP-

aanbieder geen direct beschikbaar 

compartiment aanbiedt, wordt het 

overstappen naar een andere aanbieder 

kosteloos aangeboden. PEPP-

gerechtigden moeten PEPP-uitbetalingen 

kunnen ontvangen ongeacht de lidstaat 

waar zij wonen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Om het openen van 

nationale compartimenten in alle lidstaten 

te vergemakkelijken, moeten PEPP-

aanbieders partnerschappen kunnen 

sluiten met andere PEPP-aanbieders. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 22 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(22) Rekening houdend met de aard van 

de vastgestelde pensioenregeling en de 

betrokken administratieve lasten, dienen 

(22) Rekening houdend met de aard van 

de vastgestelde pensioenregeling en de 

betrokken administratieve lasten, dienen 
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PEPP-aanbieders en -distributeurs 

duidelijke en toereikende informatie te 

verstrekken aan potentiële PEPP-spaarders 

en PEPP-gerechtigden om hun 

besluitvorming over hun pensioen te 

ondersteunen. Om dezelfde reden moeten 

PEPP-aanbieders en -distributeurs in 

dezelfde mate voor een hoog niveau van 

transparantie zorgen in alle verschillende 

fasen van een regeling, namelijk vóór de 

deelneming, tijdens de deelneming (met 

inbegrip van vóór de pensionering) en na 

de pensionering. Meer bepaald dient 

informatie te worden verstrekt over 

opgebouwde pensioenrechten, verwachte 

omvang van de pensioenuitkeringen, 

risico's, garanties en kosten. Indien de 

verwachte hoogte van de 

pensioenuitkeringen op economische 

scenario's is gebaseerd, moet die 

informatie ook een ongunstig scenario 

omvatten dat extreem maar plausibel is. 

PEPP-aanbieders en -distributeurs 

duidelijke en toereikende informatie te 

verstrekken aan potentiële PEPP-spaarders 

en PEPP-gerechtigden om hun 

besluitvorming over hun pensioen te 

ondersteunen. Om dezelfde reden moeten 

PEPP-aanbieders en -distributeurs in 

dezelfde mate voor een hoog niveau van 

transparantie zorgen in alle verschillende 

fasen van een regeling, namelijk vóór de 

deelneming, tijdens de deelneming (met 

inbegrip van vóór de pensionering) en na 

de pensionering. Meer bepaald dient 

informatie te worden verstrekt over 

opgebouwde pensioenrechten, verwachte 

omvang van de pensioenuitkeringen, 

risico's, garanties, kosten en de integratie 

van milieu-, sociale en 

governancefactoren. De verwachte hoogte 

van de pensioenuitkeringen moet onder 

meer op economische scenario's zijn 

gebaseerd, ook op een ongunstig scenario. 

 

Amendement  27 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 23 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(23) Alvorens bij een PEPP-regeling aan 

te sluiten moeten potentiële PEPP-

spaarders alle nodige informatie krijgen om 

een gefundeerde keuze te maken. 

(23) Alvorens bij een PEPP-regeling aan 

te sluiten moeten potentiële PEPP-

spaarders alle nodige informatie krijgen om 

een gefundeerde keuze te maken aan de 

hand van een advies waarin hun 

spaarwensen en -behoeften worden 

beoordeeld. 

Motivering 

Dit advies kan een zinvol instrument zijn om consumenten bewust te maken van hun keuzes. 

 

Amendement  28 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(24) Om te zorgen voor optimale 

producttransparantie, dienen PEPP-

ontwikkelaars het essentiële-

informatiedocument voor PEPP's op te 

stellen voor de PEPP's die zij ontwikkelen 

voordat het product kan worden 

gedistribueerd aan PEPP-spaarders. Zij 

moeten ook verantwoordelijk zijn voor de 

nauwkeurigheid van het essentiële-

informatiedocument voor PEPP's. Het 

essentiële-informatiedocument voor 

PEPP’s moet het essentiële-

informatiedocument voor verpakte 

retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde 

beleggingsproducten op grond van 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad33, dat niet 

voor PEPP's zou hoeven te worden 

verstrekt, vervangen en aanpassen. 

(24) Om te zorgen voor optimale 

producttransparantie, dienen PEPP-

aanbieders het essentiële-

informatiedocument voor PEPP's op te 

stellen voor de PEPP's die zij ontwikkelen 

voordat het product kan worden 

gedistribueerd aan PEPP-spaarders. Zij 

moeten ook verantwoordelijk zijn voor de 

nauwkeurigheid van het essentiële-

informatiedocument voor PEPP's. Het 

essentiële-informatiedocument voor 

PEPP’s moet het essentiële-

informatiedocument voor verpakte 

retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde 

beleggingsproducten op grond van 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad33, dat niet 

voor PEPP's zou hoeven te worden 

verstrekt, vervangen en aanpassen. 

__________________ __________________ 

33 Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

26 november 2014 over essentiële-

informatiedocumenten voor verpakte 

retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde 

beleggingsproducten (PRIIP's), PB L 352 

van 9.12.2014, blz. 1. 

33 Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

26 november 2014 over essentiële-

informatiedocumenten voor verpakte 

retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde 

beleggingsproducten (PRIIP's), PB L 352 

van 9.12.2014, blz. 1. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(26)  Rekentools voor pensioenproducten 

worden reeds op nationaal niveau 

ontwikkeld. Om zo nuttig mogelijk voor 

consumenten te zijn, moeten deze 

rekentools echter ook rekening houden met 

de kosten en vergoedingen die door de 

diverse PEPP-ontwikkelaars in rekening 

(26) Rekentools voor pensioenproducten 

worden reeds op nationaal niveau 

ontwikkeld. Om zo nuttig mogelijk voor 

consumenten te zijn, moeten deze 

rekentools echter ook rekening houden met 

de kosten en vergoedingen die door de 

diverse PEPP-aanbieders in rekening 
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worden gebracht, alsmede alle andere 

kosten of vergoedingen die door 

intermediairs of andere actoren in de 

beleggingsketen in rekening worden 

gebracht en die niet al door de PEPP-

ontwikkelaars zijn meegeteld. 

worden gebracht, alsmede alle andere 

kosten of vergoedingen die door 

intermediairs of andere actoren in de 

beleggingsketen in rekening worden 

gebracht en die niet al door de PEPP-

aanbieders zijn meegeteld. 

 

Amendement  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (26 bis) De belegger moet aan de 

hand van een hulpmiddel de hoogte van 

de uitkeringen tijdens de afbouwfase 

kunnen berekenen. 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (28 bis) In marketingmededelingen 

worden de digitale mogelijkheden benut 

en worden de kenmerken van het PEPP 

op een eenvoudige, begrijpelijke en 

klantvriendelijke manier gepresenteerd, 

met volledige inachtneming van artikel 9 

van Verordening (EU) nr. 1286/2014 (de 

PRIIP-verordening). 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(29) PEPP-aanbieders dienen een tot 

PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht 

op te stellen, om hen te voorzien van zeer 

belangrijke persoonlijke en generieke 

(29) PEPP-aanbieders dienen een tot 

PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht 

op te stellen, om hen te voorzien van zeer 

belangrijke persoonlijke en generieke 
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gegevens over de PEPP-regeling en om 

voortdurende informatie erover te 

waarborgen. Het pensioenoverzicht moet 

duidelijk en volledig zijn en moet relevante 

en passende informatie bevatten, zodat het 

een goed inzicht biedt in de 

pensioenrechten in de tijd en in de 

verschillende regelingen, en tevens de 

arbeidsmobiliteit ten goede komt. 

gegevens over de PEPP-regeling en om 

voortdurende informatie erover te 

waarborgen. Het pensioenoverzicht moet 

ook tot PEPP-gerechtigden gericht zijn, 

indien de PEPP-spaarder hiermee heeft 

ingestemd. Het pensioenoverzicht moet 

duidelijk, geactualiseerd, eenvoudig en 

volledig zijn en moet relevante en passende 

informatie bevatten, zodat het een goed 

inzicht biedt in de aanvullende 

pensioenrechten in de tijd en in de 

verschillende regelingen, en tevens de 

arbeidsmobiliteit ten goede komt. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(32) Om de rechten van PEPP-spaarders 

en PEPP-gerechtigden afdoende te 

beschermen, moeten PEPP-aanbieders 

kunnen kiezen voor een allocatie van 

activa die strookt met de specifieke aard en 

de looptijd van hun verplichtingen. 

Bijgevolg is efficiënt toezicht vereist, 

alsook een benadering van de 

beleggingsregels die PEPP-aanbieders 

voldoende flexibiliteit biedt om het 

veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid 

te kiezen en hen verplicht prudent te 

handelen. Naleving van het 

prudentiebeginsel vereist derhalve een 

beleggingsbeleid dat is toegespitst op de 

klantenstructuur van de individuele PEPP-

aanbieder. 

(32) Om de rechten van PEPP-spaarders 

en PEPP-gerechtigden afdoende te 

beschermen, moeten PEPP-aanbieders 

kunnen kiezen voor een allocatie van 

activa die strookt met de specifieke aard en 

de looptijd van hun verplichtingen. 

Bijgevolg is efficiënt toezicht vereist, 

alsook een benadering van de 

beleggingsregels die PEPP-aanbieders 

voldoende flexibiliteit biedt om het 

veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid 

te kiezen en hen verplicht prudent en 

overeenkomstig de behoeften en 

voorkeuren van de PEPP-spaarder te 

handelen. Naleving van het 

prudentiebeginsel vereist derhalve een 

beleggingsbeleid dat is toegespitst op de 

klantenstructuur van de individuele PEPP-

aanbieder. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(33) Door het prudentiebeginsel tot 

onderliggend beginsel te maken voor 

vermogensbelegging en door het voor 

PEPP-aanbieders mogelijk te maken om 

grensoverschrijdende activiteiten te 

verrichten, wordt de overheveling van 

besparingen naar de sector 

persoonlijkpensioenvoorziening 

gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen 

aan de economische en sociale 

vooruitgang. 

(33) Door het prudentiebeginsel tot 

onderliggend beginsel te maken voor 

vermogensbelegging en door het voor 

PEPP-aanbieders mogelijk te maken om 

grensoverschrijdende activiteiten te 

verrichten, wordt de overheveling van 

besparingen naar de sector 

persoonlijkpensioenvoorziening 

gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen 

aan de economische, sociale en 

milieuvooruitgang. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 35 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(35) In de context van de verdieping van 

de kapitaalmarktenunie moet het begrip 

instrumenten met een economisch 

langetermijnprofiel ruim worden opgevat. 

Dergelijke instrumenten zijn niet-

overdraagbare effecten die bijgevolg niet 

van de door secundaire markten geboden 

liquiditeit kunnen profiteren. Zij vereisen 

vaak dat men zich gedurende een bepaalde 

termijn vastlegt, waardoor de 

verhandelbaarheid ervan beperkt is en zij 

moeten worden geacht participatie- en 

schuldinstrumenten van niet-

beursgenoteerde ondernemingen en aan 

dergelijke ondernemingen verstrekte 

leningen te omvatten. Niet-

beursgenoteerde ondernemingen zijn onder 

meer infrastructuurprojecten, niet-

beursgenoteerde vennootschappen die 

groei nastreven en vastgoed of andere 

activa die geschikt kunnen zijn voor 

langetermijnbeleggingsdoeleinden. 

Koolstofarme en klimaatbestendige 

infrastructuurprojecten zijn veelal niet-

beursgenoteerde activa en zijn wat 

projectfinanciering betreft vaak op 

(35) In de context van de verdieping van 

de kapitaalmarktenunie moet het begrip 

instrumenten met een economisch 

langetermijnprofiel ruim worden opgevat. 

Dergelijke instrumenten zijn niet-

overdraagbare effecten die bijgevolg niet 

van de door secundaire markten geboden 

liquiditeit kunnen profiteren. Zij vereisen 

vaak dat men zich gedurende een bepaalde 

termijn vastlegt, waardoor de 

verhandelbaarheid ervan beperkt is en zij 

moeten worden geacht participatie- en 

schuldinstrumenten van niet-

beursgenoteerde ondernemingen en aan 

dergelijke ondernemingen verstrekte 

leningen te omvatten. Niet-

beursgenoteerde ondernemingen zijn onder 

meer infrastructuurprojecten, niet-

beursgenoteerde vennootschappen die 

groei nastreven en vastgoed of andere 

activa die geschikt kunnen zijn voor 

langetermijnbeleggingsdoeleinden. 

Koolstofarme en klimaatbestendige 

infrastructuurprojecten zijn veelal niet-

beursgenoteerde activa en zijn wat 

projectfinanciering betreft vaak op 
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langetermijnkredieten aangewezen. Gezien 

de langlopende aard van hun 

verplichtingen worden PEPP-aanbieders 

aangemoedigd om een voldoende deel van 

hun activaportefeuille toe te wijzen ten 

behoeve van duurzame investeringen in de 

reële economie met economische 

langetermijnvoordelen, met name 

infrastructuurprojecten en -bedrijven. 

langetermijnkredieten aangewezen. Gezien 

de langlopende aard van hun 

verplichtingen worden PEPP-aanbieders 

aangemoedigd om een voldoende deel van 

hun activaportefeuille toe te wijzen ten 

behoeve van duurzame investeringen in de 

reële economie met economische, milieu- 

en sociale langetermijnvoordelen, met 

name infrastructuurprojecten en -bedrijven. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(36) Milieu-, sociale en 

governancefactoren, als bedoeld in de VN-

beginselen voor verantwoord beleggen, 

zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid 

en de risicobeheersystemen van PEPP-

aanbieders. PEPP-aanbieders moeten 

worden aangemoedigd om bij 

beleggingsbeslissingen dergelijke factoren 

in aanmerking te nemen en rekening te 

houden met de wijze waarop deze deel 

uitmaken van hun 

risicomanagementsysteem. 

(36) Milieu-, sociale en 

governancefactoren, als bedoeld in de VN-

beginselen voor verantwoord beleggen, 

zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid 

en de risicobeheersystemen van PEPP-

aanbieders. De PEPP-aanbieder moet 

derhalve rekening houden met de 

potentiële milieu-, sociale en 

governancegevolgen van 

kapitaalinvesteringen. Deze 

risicobeoordeling moet ook ter 

beschikking worden gesteld aan EIOPA 

en de bevoegde autoriteiten, alsook aan de 

PEPP-spaarders. PEPP-aanbieders moeten 

bij beleggingsbeslissingen dergelijke 

factoren in aanmerking nemen en rekening 

houden met de wijze waarop deze deel 

uitmaken van hun 

risicomanagementsysteem. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (36 bis) Een van de doelstellingen 

van deze verordening is het kanaliseren 

van kapitaal naar Europese 
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langetermijninvesteringen in de reële 

economie. PEPP-aanbieders dienen 

milieu-, sociale en governancefactoren te 

integreren in hun beleggingsbeslissingen.  

 

Amendement  38 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 36 ter) PEPP-aanbieders moeten 

regelmatig contact houden met hun 

klanten om erop toe te zien dat hun 

bezorgdheden en voorkeuren, onder meer 

met betrekking tot milieu-, sociale en 

governancefactoren, naar behoren 

worden geïntegreerd in de 

beleggingsbeslissingen. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 36 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 36 quater) PEPP-aanbieders moeten 

een uitsluitingsbeleid goedkeuren dat 

ervoor zorgt dat spaargeld niet wordt 

belegd in sterk controversiële en 

schadelijke producten zoals 

steenkoolenergie, kernwapens, 

clustermunitie of tabaksproductie, of 

wordt gebruikt om steun te verlenen aan 

schadelijk gedrag, zoals ernstige 

schendingen van de mensenrechten en de 

arbeidsrechten, ernstige milieu- en 

klimaatschade, corruptie en 

belastingontwijking. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 37 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(37) Om ervoor te zorgen dat zij 

voldoen aan hun verplichting om een 

beleggingsbeleid te ontwikkelen in 

overeenstemming met het 

prudentiebeginsel, moet PEPP-aanbieders 

worden belet te beleggen in risicovolle en 

niet-coöperatieve jurisdicties die door de 

Financiële-actiegroep zijn geïdentificeerd. 

(37) Om ervoor te zorgen dat zij 

voldoen aan hun verplichting om een 

beleggingsbeleid te ontwikkelen in 

overeenstemming met het 

prudentiebeginsel, moet PEPP-aanbieders 

worden belet agressieve 

belastingontwijkingsstrategieën te volgen 

en te beleggen in risicovolle en niet-

coöperatieve jurisdicties die door de 

Financiële-actiegroep zijn geïdentificeerd 

evenals door de gedelegeerde verordening 

van de Commissie ter identificatie van 

derde landen met een hoog risico die 

strategische tekortkomingen vertonen op 

de gemeenschappelijke EU-lijst van 

rechtsgebieden van derde landen voor 

fiscale doeleinden. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(38) Gezien de 

langetermijnpensioendoelstelling van het 

PEPP moeten de beleggingsopties die aan 

de PEPP-spaarders worden toegekend, 

worden geformuleerd en daarbij de 

elementen worden behandeld die beleggers 

in staat stellen om een beleggingsbeslissing 

te nemen, inclusief het aantal 

beleggingsopties waaruit zij kunnen 

kiezen. Na de eerste keuze die is gemaakt 

bij de toetreding tot een PEPP, moet de 

PEPP-spaarder de mogelijkheid hebben om 

deze keuze met redelijke tussenpozen (om 

de vijf jaar) te wijzigen zodat aanbieders 

voldoende stabiliteit wordt geboden voor 

hun langetermijnbeleggingsstrategie terwijl 

tegelijkertijd beleggersbescherming wordt 

gewaarborgd. 

(38) Gezien de 

langetermijnpensioendoelstelling van het 

PEPP moeten de beleggingsopties die aan 

de PEPP-spaarders worden aangeboden, 

duidelijk worden beschreven en daarbij de 

elementen worden behandeld die beleggers 

in staat stellen om zich aan te passen aan 

de voorkeuren en langetermijnbehoeften 

van hun klanten en een goed gefundeerde 

beleggingsbeslissing te nemen, inclusief 

het aantal beleggingsopties waaruit zij 

kunnen kiezen. Na de eerste keuze die is 

gemaakt bij de toetreding tot een PEPP, 

moet de PEPP-spaarder de mogelijkheid 

hebben om deze keuze met redelijke 

tussenpozen (om de vijf jaar) te wijzigen 

zodat aanbieders voldoende stabiliteit 

wordt geboden voor hun 

langetermijnbeleggingsstrategie terwijl 

tegelijkertijd beleggersbescherming wordt 
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gewaarborgd. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) De standaardbeleggingsoptie moet 

de PEPP-spaarder in staat stellen het 

belegde kapitaal te recupereren. De PEPP-

aanbieders kunnen bovendien een inflatie-

indexeringsmechanisme opnemen om ten 

minste gedeeltelijk de inflatie te dekken. 

(39) De standaardbeleggingsoptie, die 

door iedere PEPP-aanbieder wordt 

aangeboden, moet de PEPP-spaarder 

kapitaalbescherming bieden middels een 

kapitaalgarantie. De PEPP-aanbieders 

moeten bovendien een inflatie-

indexeringsmechanisme opnemen om de 

inflatie op de best mogelijke wijze te 

dekken. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 45 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(45) Onverminderd het recht van PEPP-

klanten om een rechtsvordering in te 

stellen bij de rechtbank, dienen 

gemakkelijk toegankelijke, adequate, 

onafhankelijke, onpartijdige, transparante 

en effectieve procedures voor alternatieve 

geschillenbeslechting (ADR) tussen PEPP-

aanbieders of -distributeurs en PEPP-

klanten te worden ingesteld voor de 

beslechting van geschillen uit hoofde van 

de rechten en verplichtingen die in deze 

verordening zijn vastgesteld. 

(45) Onverminderd het recht van PEPP-

klanten om een rechtsvordering in te 

stellen bij de rechtbank, dienen 

gemakkelijk toegankelijke, adequate, 

onafhankelijke, onpartijdige, transparante 

en effectieve procedures voor alternatieve 

geschillenbeslechting (ADR) tussen PEPP-

aanbieders of -distributeurs en PEPP-

klanten en, in voorkomend geval, PEPP-

gerechtigden te worden ingesteld voor de 

beslechting van geschillen uit hoofde van 

de rechten en verplichtingen die in deze 

verordening zijn vastgesteld. 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 46 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(46) Met het oog op de instelling van 

een efficiënte en effectieve 

geschillenbeslechtingsprocedure dienen 

PEPP-aanbieders en -distributeurs een 

effectieve klachtenprocedure in te voeren 

die door hun klanten kan worden 

doorlopen voordat het geschil wordt 

doorverwezen om in een ADR-procedure 

of voor een rechtbank te worden beslecht. 

De klachtenprocedure dient te voorzien in 

korte en duidelijk bepaalde termijnen 

waarbinnen de PEPP-aanbieder of -

distributeur op een klacht moet reageren. 

ADR-entiteiten moeten over toereikende 

capaciteit beschikken om op adequate en 

efficiënte wijze grensoverschrijdend samen 

te werken met betrekking tot geschillen 

betreffende de rechten en plichten die uit 

deze verordening voortvloeien. 

(46) Met het oog op de instelling van 

een efficiënte en effectieve 

geschillenbeslechtingsprocedure dienen 

PEPP-aanbieders en -distributeurs een 

effectieve klachtenprocedure in te voeren 

die door hun klanten en PEPP-

gerechtigden kan worden doorlopen 

voordat het geschil wordt doorverwezen 

om in een ADR-procedure of voor een 

rechtbank te worden beslecht. De 

klachtenprocedure dient te voorzien in 

korte en duidelijk bepaalde termijnen 

waarbinnen de PEPP-aanbieder of -

distributeur op een klacht moet reageren. 

ADR-entiteiten moeten over toereikende 

capaciteit beschikken om op adequate en 

efficiënte wijze grensoverschrijdend samen 

te werken met betrekking tot geschillen 

betreffende de rechten en plichten die uit 

deze verordening voortvloeien. 

 

Amendement  45 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Om betere voorwaarden te vinden 

voor hun beleggingen, waardoor ook de 

concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt 

gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het 

recht hebben om tijdens de opbouw- en 

afbouwfase via een duidelijke, snelle en 

veilige procedure naar een andere 

aanbieder over te stappen. 

(47) Om betere voorwaarden te vinden 

voor hun beleggingen, waardoor ook de 

concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt 

gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het 

recht hebben om tijdens de opbouw- en 

afbouwfase via een duidelijke, snelle, 

veilige en transparante procedure naar een 

andere aanbieder over te stappen. 

 

Amendement  46 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 47 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(47) Om betere voorwaarden te vinden 

voor hun beleggingen, waardoor ook de 

concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt 

gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het 

recht hebben om tijdens de opbouw- en 

afbouwfase via een duidelijke, snelle en 

veilige procedure naar een andere 

aanbieder over te stappen. 

(47) Om betere voorwaarden te vinden 

voor hun beleggingen, waardoor ook de 

concurrentie tussen PEPP-aanbieders wordt 

gestimuleerd, moeten PEPP-spaarders het 

recht hebben om tijdens de opbouw- en 

afbouwfase via een duidelijke, snelle, 

goedkope en veilige procedure naar een 

andere aanbieder over te stappen. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 48 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(48) Het overstapproces moet eenvoudig 

zijn voor de PEPP-spaarder. 

Dienovereenkomstig moet de ontvangende 

PEPP-aanbieder verantwoordelijk zijn voor 

het initiëren en beheren van het proces 

namens de PEPP-spaarder. PEPP-

aanbieders moeten op vrijwillige basis 

extra middelen, zoals een technische 

oplossing, kunnen gebruiken bij de 

oprichting van de overstapdienst. 

(48) Het overstapproces moet eenvoudig 

zijn voor de PEPP-spaarder. 

Dienovereenkomstig moet de ontvangende 

PEPP-aanbieder verantwoordelijk zijn voor 

het initiëren en beheren van het proces 

namens de PEPP-spaarder. PEPP-

aanbieders moeten op vrijwillige basis 

extra middelen, zoals een technische 

oplossing, kunnen gebruiken bij de 

oprichting van de overstapdienst. 

Overstappen wordt kosteloos aangeboden 

bij beperkte meeneembaarheid, bij 

intrekking van de vergunning en op 

verzoek van de PEPP-spaarder. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 55 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(55) Er moet volledige transparantie 

over kosten en vergoedingen in verband 

met de belegging in een PEPP 

gegarandeerd worden. Er zou een gelijk 

speelveld voor aanbieders worden 

ingesteld, waarbij 

(55) Er moet volledige transparantie 

over kosten en vergoedingen in verband 

met de belegging in een PEPP 

gegarandeerd worden. Er zou een gelijk 

speelveld voor aanbieders worden 

ingesteld, waarbij 
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consumentenbescherming wordt 

gewaarborgd. Er zou vergelijkende 

informatie beschikbaar zijn voor de 

verschillende producten, waardoor 

concurrerende prijsstelling wordt 

gestimuleerd. 

consumentenbescherming wordt 

gewaarborgd. Er is vergelijkende 

informatie beschikbaar voor de 

verschillende producten, waardoor 

concurrerende prijsstelling wordt 

gestimuleerd. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 56 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(56) Hoewel het doorlopende toezicht 

op PEPP-aanbieders door de respectieve 

bevoegde nationale autoriteiten moet 

worden uitgeoefend, moet het toezicht op 

PEPP's door EIOPA worden gecoördineerd 

om de toepassing van een uniforme 

toezichthoudende methode te waarborgen, 

waardoor tot de pan-Europese aard van het 

pensioenproduct wordt bijgedragen. 

(56) Hoewel het doorlopende toezicht 

op PEPP-aanbieders door de respectieve 

bevoegde nationale autoriteiten moet 

worden uitgeoefend, moet het toezicht op 

PEPP's door EIOPA worden gecoördineerd 

om de consistente toepassing van een 

uniforme toezichthoudende methode te 

waarborgen, waardoor tot de pan-Europese 

aard van het pensioenproduct wordt 

bijgedragen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 67 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (67 bis) In de EU wordt 14,6% van 

de 65-plussers met armoede bedreigd. 

Aangezien inkomsten uit vermogen 

normaal gezien geconcentreerd zijn in de 

hoogste inkomensklassen, kunnen 

belastingprikkels voor particuliere 

pensioenen leiden tot effectieve 

belastingtarieven die negatief en 

degressief zijn. Deze gederfde 

belastingontvangsten worden beter 

besteed aan een verbetering van de 

duurzaamheid en toereikendheid van de 

eerste pijler van het pensioenstelsel. De 

lidstaten moeten belastingprikkels voor 

particuliere pensioenproducten, 
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waaronder PEPP, beperken en ze richten 

op specifieke groepen met beperkte 

toegang tot andere aanvullende 

pensioenregelingen, zoals groepen met 

een laag inkomen, zelfstandigen en 

mensen met grote hiaten in hun 

bijdrageperioden. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 68 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (68 bis) Het PEPP is een nieuwe 

aanvulling op pensioenregelingen en is 

voor alle burgers van de Unie 

beschikbaar. Binnen nationale 

belastingstelsels moet het PEPP onder de 

gunstigste fiscale regelingen vallen, die 

ook op de nationale 

pensioenspaarproducten van toepassing 

zijn. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 69 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(69) Na de start van het PEPP worden de 

lidstaten aangemoedigd rekening te houden 

met Aanbeveling (EU) 2017 / ... van de 

Commissie, en de voordelen van de 

belastingfaciliteiten die zij aan nationale 

PPP's toekennen ook aan het PEPP toe te 

kennen. 

(69) Na de start van het PEPP worden de 

lidstaten sterk aangemoedigd rekening te 

houden met Aanbeveling (EU) 2017 / ... 

van de Commissie, en de voordelen van de 

belastingfaciliteiten die zij aan nationale 

PPP's toekennen ook aan het PEPP toe te 

kennen. 

 

Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 69 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (69 bis) De lidstaten worden 

aangemoedigd een adequaat nationaal 

kader voor PEPP te bieden. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 70 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(70) Er moet een evaluatie van deze 

verordening worden uitgevoerd, onder 

meer door beoordeling van 

marktontwikkelingen, zoals de opkomst 

van nieuwe types PEPP's, alsook 

ontwikkelingen op andere gebieden van het 

Unierecht en de ervaringen van de 

lidstaten. 

(70) Er moet een evaluatie van deze 

verordening worden uitgevoerd, onder 

meer door beoordeling van 

marktontwikkelingen, zoals de opkomst 

van nieuwe types PEPP's, alsook 

ontwikkelingen op andere gebieden van het 

Unierecht en de ervaringen van de 

lidstaten. In die evaluatie moet rekening 

worden gehouden met de verschillende 

doelstellingen van de totstandbrenging 

van een goed functionerende PEPP-markt 

en moet met name worden nagegaan of 

deze verordening heeft bijgedragen tot de 

ontwikkeling van pensioenstelsels met 

meerdere pijlers in de lidstaten en ertoe 

heeft geleid dat meer Europese burgers 

sparen voor duurzame en toereikende 

pensioenen. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 71 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(71) Deze verordening respecteert de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die zijn erkend in met name het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met name het recht op 

bescherming van persoonsgegevens, het 

eigendomsrecht, de vrijheid van 

(71) Deze verordening moet erop 

toezien dat de grondrechten worden 

gerespecteerd en neemt de beginselen in 

acht die zijn erkend in met name het 

Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie, met name het recht van 

ouderen een waardig en zelfstandig leven 
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ondernemerschap, het beginsel van 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 

het beginsel van een hoog niveau van 

consumentenbescherming. 

te leiden en aan het maatschappelijk en 

cultureel leven deel te nemen, het recht op 

bescherming van persoonsgegevens, het 

eigendomsrecht, de vrijheid van 

ondernemerschap, het beginsel van 

gelijkheid tussen mannen en vrouwen en 

het beginsel van een hoog niveau van 

consumentenbescherming. 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) is gebaseerd op een overeenkomst 

op vrijwillige basis tussen een individuele 

spaarder en een entiteit; 

a) is gebaseerd op een overeenkomst 

op vrijwillige en complementaire basis 

tussen een individuele spaarder en een 

entiteit; 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2) "pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct (PEPP)": een 

langetermijn persoonlijk pensioenproduct 

dat op grond van een overeengekomen 

PEPP-regeling wordt aangeboden door een 

gereglementeerde financiële onderneming 

die krachtens Unierecht over een 

vergunning beschikt om collectieve of 

individuele beleggingen of spaargelden te 

beheren, en waarop een individuele PEPP-

spaarder vrijwillig heeft ingeschreven met 

het oog op pensioen en dat niet of strikt 

beperkt restitueerbaar is; 

2) "pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct (PEPP)": een duurzaam 

en sociaal verantwoord persoonlijk 

pensioenproduct op lange termijn dat op 

grond van een overeengekomen PEPP-

regeling wordt aangeboden door een 

gereglementeerde financiële onderneming 

die krachtens Unierecht over een 

vergunning beschikt om collectieve of 

individuele beleggingen of spaargelden te 

beheren, en waarop een individuele PEPP-

spaarder of een onafhankelijke vereniging 

van PEPP-spaarders namens haar leden 
vrijwillig heeft ingeschreven met het oog 

op pensioen en dat niet of strikt beperkt 

restitueerbaar is; 
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Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) een niet-professionele cliënt in de 

zin van artikel 4, lid 1), punt 11, van 

Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 

Parlement en de Raad41; 

a) een niet-professionele cliënt in de 

zin van artikel 4, lid 1), punt 11, van 

Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 

Parlement en de Raad41, dat wil zeggen een 

cliënt die een niet-professionele cliënt is; 

__________________ __________________ 

41 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

betreffende markten voor financiële 

instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 

2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB 

L 173 van 12.6.2014, blz. 349). 

41 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 15 mei 2014 

betreffende markten voor financiële 

instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 

2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB 

L 173 van 12.6.2014, blz. 349). 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) een onafhankelijke vereniging die 

namens haar leden inschrijft op PEPP-

producten; 

 

Amendement  60 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis) "uitkering ineens": de volledige 

betaling van het opgebouwde kapitaal aan 

het einde van de opbouwfase; 

 

Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 19 bis) "lidstaat van herkomst van de 

PEPP-distributeur": de lidstaat waar de 

PEPP-distributeur zijn statutaire zetel 

heeft; 

Motivering 

Het is belangrijk rechtszekerheid te bieden betreffende de nationale bevoegde autoriteit die 

verantwoordelijk zal zijn voor het continue toezicht op de PEPP-aanbieders en -distributeurs 

in grensoverschrijdende situaties, met name wat betreft de regels inzake distributie en de 

informatievereisten. 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 19 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 19 ter) "lidstaat van ontvangst van de 

PEPP-distributeur": een lidstaat niet 

zijnde de lidstaat van herkomst waar een 

PEPP-distributeur PEPP's distribueert; 

Motivering 

Het is belangrijk rechtszekerheid te bieden betreffende de nationale bevoegde autoriteit die 

verantwoordelijk zal zijn voor het continue toezicht op de PEPP-aanbieders en -distributeurs 

in grensoverschrijdende situaties, met name wat betreft de regels inzake distributie en de 

informatievereisten. 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

21) "kapitaal": totaal van de 

kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd 

kapitaal, berekend op basis van belegbare 

bedragen na aftrek van alle vergoedingen, 

21) "kapitaal": totaal van de 

kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd 

kapitaal, berekend op basis van belegbare 

bedragen voor aftrek van alle 
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lasten en kosten die direct of indirect door 

de beleggers worden gedragen; 

vergoedingen, lasten en kosten die direct of 

indirect door de beleggers worden 

gedragen; 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 24 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

24) "standaardbeleggingsoptie": een 

beleggingsstrategie die wordt toegepast 

wanneer de PEPP-spaarder geen instructies 

heeft gegeven over de wijze waarop de op 

zijn PEPP-rekening opgebouwde middelen 

moeten worden belegd; 

24) "standaardbeleggingsoptie": een 

beleggingsstrategie waarbij de PEPP-

spaarder ten minste het belegde kapitaal 

recupereert en die ofwel wordt gekozen 

door de PEPP-spaarder of die wordt 

toegepast wanneer de PEPP-spaarder geen 

instructies heeft gegeven over de wijze 

waarop de op zijn PEPP-rekening 

opgebouwde middelen moeten worden 

belegd; 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 28 bis) "milieu-, sociale en 

governancefactoren": de klimaat- en 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 

zoals vastgesteld in de Overeenkomst van 

Parijs, de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling, de leidende beginselen 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

van de Verenigde Naties en de UNPRI-

definities waarin de milieufactoren 

klimaatverandering, broeikasgasuitstoot, 

de uitputting van bronnen (met inbegrip 

van waterverspilling en verontreiniging) 

en ontbossing omvatten, de sociale 

factoren de mensenrechten, 

arbeidsomstandigheden (met inbegrip van 

slavernij en kinderarbeid), lokale 

gemeenschappen (met inbegrip van 

autochtone gemeenschappen), conflicten, 
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gezondheid en veiligheid, 

arbeidsverhoudingen en diversiteit 

omvatten en de governancefactoren de 

betaling van het hoger personeel, 

omkoping en corruptie, politieke lobbying 

en giften, diversiteit en structuur van de 

raad van bestuur en belastingstrategie 

omvatten. 

 

Amendement  66 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 28 ter) "biometrische risico's": risico's in 

verband met de levensverwachting, 

arbeidsongeschiktheid, langdurige zorg 

en overlijden. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 28 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 28 quater)

 "compartimentpartnerschappen": 

situaties waarin PEPP-aanbieders met 

elkaar samenwerken om compartimenten 

in verschillende lidstaten aan te bieden 

met het oog op de 

meeneembaarheidsdienst als bedoeld in 

artikel 12. De aansprakelijkheid in deze 

partnerschappen blijft in elk geval bij de 

belangrijkste aanbieder berusten. 

 

Amendement  68 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 4 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Een PEPP mag in de Unie alleen 

worden ontwikkeld en gedistribueerd 

wanneer EIOPA daarvoor overeenkomstig 

deze verordening een vergunning heeft 

afgegeven. 

1. Een PEPP mag in de Unie alleen 

worden ontwikkeld en gedistribueerd 

wanneer de bevoegde toezichthoudende 

autoriteit EIOPA daarvoor een vergunning 

heeft afgegeven, en deze heeft 

goedgekeurd en gecertificeerd. 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) informatie over regelingen 

betreffende portefeuille- en risicobeheer en 

administratie met betrekking tot het PEPP; 

d) informatie over regelingen 

betreffende portefeuille- en risicobeheer en 

administratie met betrekking tot het PEPP, 

met onder meer de rol die milieu-, sociale 

en governancefactoren spelen in het 

beleggingsproces en de 

langetermijngevolgen en externe effecten 

van de beleggingsbeslissingen; 

Motivering 

Aangezien milieu-, sociale en governancefactoren naar verwachting van invloed zullen zijn 

op beleggingsbeslissingen voor de lange termijn, zoals die betreffende PEPP's, lijkt het 

passend om openbaar te maken hoe deze factoren worden meegenomen in het 

risicomanagementsysteem van de aanbieder en ze op te nemen in de informatie die nodig is 

om een vergunningsaanvraag voor dit product in te dienen. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) informatie over de 

beleggingsstrategieën, het risicoprofiel en 

andere kenmerken van het PEPP; 

e) informatie over de 

beleggingsstrategieën, het risicoprofiel en 

andere kenmerken van het PEPP, met 

inbegrip van de integratie van milieu-, 

sociale en governancefactoren en met 
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name de vraag hoe de beleggingsstrategie 

wordt afgestemd op de klimaat- en 

duurzaamheidsdoelstellingen die zijn 

vastgesteld in de Overeenkomst van 

Parijs, de doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling en de leidende beginselen 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten 

van de Verenigde Naties; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) informatie over het 

uitsluitingsbeleid voor beleggingen die 

verband houden met ernstige 

milieuschade, ernstige 

mensenrechtenschendingen met inbegrip 

van schendingen van arbeidsrechten, en 

wapenproductie; 

 

Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter f bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 f bis) informatie over partnerschappen 

tussen PEPP-aanbieders met de bedoeling 

compartimenten aan te bieden in 

verschillende lidstaten; 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 2 – letter h 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

h) een beschrijving van de aan PEPP-

spaarders beschikbaar te stellen informatie, 

met inbegrip van een beschrijving van de 

h) een beschrijving van de aan PEPP-

spaarders en PEPP-gerechtigden 

beschikbaar te stellen informatie, met 
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regelingen voor het behandelen van 

klachten van PEPP-spaarders; 

inbegrip van een beschrijving van de 

regelingen voor het behandelen van 

klachten van PEPP-spaarders en PEPP-

gerechtigden; 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) de aanvrager heeft een 

geloofwaardig uitsluitingsbeleid 

goedgekeurd en bekendgemaakt voor 

beleggingen die verband houden met 

ernstige milieuschade, ernstige 

mensenrechtenschendingen met inbegrip 

van schendingen van arbeidsrechten, en 

wapenproductie; 

 

Amendement  75 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 1 – letter d bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het voorgestelde PEPP integreert 

milieu-, sociale en governancefactoren op 

doelmatige wijze in zijn 

beleggingsstrategie en risicomanagement 

en zorgt ervoor dat zijn portefeuillebeheer 

is afgestemd op de klimaat- en 

duurzaamheidsdoelstellingen van de Unie 

die zijn vastgesteld in de Overeenkomst 

van Parijs, de doelstellingen voor 

duurzame ontwikkeling en de leidende 

beginselen inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten van de Verenigde Naties; 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 6 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Voordat EIOPA een besluit neemt 

over de aanvraag, raadpleegt zij de 

bevoegde autoriteit van de aanvrager. 

2. Voordat EIOPA een besluit neemt 

over de aanvraag, raadpleegt zij de 

bevoegde autoriteit van de aanvrager. 

Daartoe bezorgt zij deze autoriteit een 

kopie van de aanvraag en alle relevante 

informatie die voor de raadpleging nodig 

is, teneinde te verifiëren of er bezwaren 

zijn tegen de verlening van de 

vergunning. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. EIOPA trekt de PEPP-vergunning 

in ingeval de voorwaarden voor het 

afgeven van deze vergunning niet langer 

vervuld zijn. 

4. EIOPA trekt de PEPP-vergunning 

in ingeval de voorwaarden voor het 

afgeven van deze vergunning niet langer 

vervuld zijn. De nationale bevoegde 

autoriteiten mogen EIOPA vragen de 

intrekking van een PEPP-vergunning te 

overwegen en dienen EIOPA ter 

motivering van deze aanvraag daartoe 

relevante informatie te verstrekken. Bij 

een intrekking van de vergunning worden 

de PEPP-spaarders naar behoren 

geïnformeerd en hebben PEPP-spaarders 

het recht kosteloos over te stappen naar 

een andere PEPP-aanbieder ongeacht de 

in artikel 45 vastgestelde 

overstapfrequentie. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. Wanneer een PEPP-vergunning 

wordt ingetrokken, coördineert EIOPA de 
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nodige maatregelen om de PEPP-

spaarders te beschermen die een 

overeenkomst hebben met de PEPP-

aanbieder wiens vergunning is 

ingetrokken. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 10 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

EIOPA houdt een centraal publiek register 

bij dat elk PEPP dat op grond van deze 

verordening een vergunning heeft, de 

aanbieder van deze PEPP en de bevoegde 

autoriteit van de PEPP-aanbieder bevat. 

Het register wordt in elektronische vorm 

publiek beschikbaar gesteld. 

EIOPA houdt een centraal publiek register 

bij dat elk PEPP dat op grond van deze 

verordening een vergunning heeft, de 

aanbieder van dit PEPP, de bevoegde 

autoriteit van de PEPP-aanbieder, de 

datum waarop de PEPP-vergunning werd 

verleend en het aantal beschikbare 

nationale compartimenten bevat. Het 

register wordt in elektronische vorm 

publiek beschikbaar gesteld en wordt 

onmiddellijk geactualiseerd wanneer er 

zich wijzigingen voordoen. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Met de meeneembaarheidsdienst 

kunnen PEPP-spaarders blijven bijdragen 

in het PEPP waarvoor zij al een 

overeenkomst zijn aangegaan met de 

aanbieder ervan, terwijl ze van woonplaats 

veranderen door te verhuizen naar een 

andere lidstaat. 

1. Met de meeneembaarheidsdienst 

kunnen PEPP-spaarders blijven bijdragen 

in het PEPP waarvoor zij al een 

overeenkomst zijn aangegaan met de 

aanbieder ervan, terwijl ze van woonplaats 

veranderen door te verhuizen naar een 

andere lidstaat. De Commissie dient te 

onderzoeken of, als prikkel, kan worden 

afgezien van een vergoeding voor het 

overstappen naar een andere aanbieder. 

De kosten voor een overstap moeten in elk 

geval redelijk zijn en altijd worden 

meegedeeld op het ogenblik dat de 
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overeenkomst wordt gesloten. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij gebruik van de 

meeneembaarheidsdienst hebben PEPP-

spaarders het recht om alle voordelen en 

prikkels te behouden die door de PEPP-

aanbieder zijn verleend en die verband 

houden met doorlopende belegging in 

hetzelfde PEPP. 

2. Bij gebruik van de 

meeneembaarheidsdienst hebben PEPP-

spaarders het recht om alle voordelen en 

prikkels te behouden die door de PEPP-

aanbieder zijn verleend en die verband 

houden met doorlopende belegging in 

hetzelfde PEPP. De kosten van de 

meeneembaarheidsdienst zijn redelijk. 

 

Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Wanneer PEPP-spaarders van 

woonplaats veranderen en naar een 

andere lidstaat verhuizen waar door de 

PEPP-aanbieder geen compartiment 

wordt aangeboden, wordt de spaarder de 

mogelijkheid geboden om kosteloos van 

aanbieder te veranderen. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. PEPP-ontvangers zorgen ervoor 

dat gerechtigden PEPP-uitbetalingen 

kunnen ontvangen ongeacht de lidstaat 

waar zij wonen. 
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Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij het voorstellen van een PEPP 

verstrekt de PEPP-aanbieder of PEPP-

distributeur potentiële PEPP-spaarders 

informatie over welke nationale 

compartimenten onmiddellijk beschikbaar 

zijn. 

2. Bij het voorstellen van een PEPP 

verstrekt de PEPP-aanbieder of PEPP-

distributeur potentiële PEPP-spaarders 

informatie over welke nationale 

compartimenten onmiddellijk beschikbaar 

zijn, bij de PEPP-aanbieder zelf of bij een 

geregistreerde partner. 

 

Amendement  85 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Uiterlijk drie jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

biedt elk PEPP, na een verzoek aan de 

PEPP-aanbieder, nationale 

compartimenten aan voor alle lidstaten. 

3. In de overeenkomst tussen de 

PEPP-spaarder en de PEPP-aanbieder 

worden de beschikbare compartimenten 

vermeld. De PEPP-aanbieder moet ten 

minste de in de overeenkomst vermelde 

compartimenten aanbieden. Een PEPP-

spaarder die naar een andere lidstaat 

wenst te verhuizen, kan in elk geval zijn of 

haar recht op mobiliteit uitoefenen door 

naar een andere PEPP-aanbieder over te 

stappen wanneer het nationale 

compartiment dat de spaarder wenst te 

openen niet beschikbaar wordt gesteld 

door de PEPP-aanbieder noch door een 

geregistreerde partner. In deze gevallen 

worden voor alle cliënten geen kosten of 

vergoedingen in rekening gebracht. 

 

Amendement  86 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Onverminderd de termijn op grond van 

artikel 13, lid 3, zorgen PEPP-aanbieders 

ervoor dat binnen elke individuele PEPP-

rekening een nieuw compartiment kan 

worden geopend dat voldoet aan de 

wettelijke eisen en voorwaarden voor het 

gebruik van fiscale prikkels die op 

nationaal niveau voor het PEPP zijn 

vastgesteld door de lidstaat waarheen de 

PEPP-spaarder verhuist. 

PEPP-aanbieders zorgen ervoor dat binnen 

elke individuele PEPP-rekening een nieuw 

compartiment kan worden geopend, 

middels overdracht of toevoeging, dat 

voldoet aan de wettelijke eisen en 

voorwaarden voor het gebruik van fiscale 

prikkels die op nationaal niveau voor het 

PEPP zijn vastgesteld en die gelden in de 

lidstaat waar het compartiment wordt 

geopend. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 PEPP-aanbieders kunnen met andere 

PEPP-aanbieders een 

compartimentpartnerschap aangaan 

teneinde de mogelijkheid te bevorderen 

om in alle lidstaten compartimenten te 

openen. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Onverminderd de termijn op grond 

van artikel 13, lid 3, informeert de PEPP-

aanbieder onmiddellijk nadat hij in kennis 

is gesteld van het voornemen van de PEPP-

spaarder om zijn recht op mobiliteit tussen 

lidstaten uit te oefenen, de PEPP-spaarder 

over de mogelijkheid om binnen de 

individuele rekening van de PEPP-spaarder 

een nieuw compartiment te openen en over 

de termijn waarbinnen dit compartiment 

kan worden geopend. 

1. De PEPP-aanbieder informeert 

onmiddellijk nadat hij in kennis is gesteld 

van het voornemen van de PEPP-spaarder 

om zijn recht op mobiliteit tussen lidstaten 

uit te oefenen, de PEPP-spaarder over de 

mogelijkheid om binnen de individuele 

rekening van de PEPP-spaarder een nieuw 

compartiment te openen en over de termijn 

waarbinnen dit compartiment kan worden 

geopend. 
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Amendement  89 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) alle nodige informatie over 

mogelijke aanpassingen in de vastgelegde 

beleggingsstrategie of andere elementen. 

Schrappen 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op verzoek van de PEPP-spaarder 

stelt de PEPP-aanbieder aan de PEPP-

spaarder voor om de overdracht te regelen 

van opgebouwde activa tussen 

verschillende compartimenten van de 

individuele PEPP-rekening, zodat alle 

activa in één compartiment kunnen worden 

geconsolideerd. 

1. Op verzoek van de PEPP-spaarder 

stelt de PEPP-aanbieder aan de PEPP-

spaarder voor om de overdracht te regelen 

van opgebouwde activa tussen 

verschillende compartimenten van de 

individuele PEPP-rekening, zodat alle 

activa in één compartiment kunnen worden 

geconsolideerd. De kosten die met deze 

overdracht samenhangen, moeten zijn 

meegedeeld op het ogenblik dat de 

overeenkomst werd gesloten. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Informatieverstrekking aan de nationale 

autoriteiten over de meeneembaarheid 

Informatieverstrekking aan de bevoegde 

autoriteiten over de meeneembaarheid 

 

Amendement  92 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Alle contractuele regelingen voor 

het aanbieden van de 

meeneembaarheidsdienst worden door de 

PEPP-aanbieder ter kennis gebracht van de 

respectieve nationale autoriteit die op hem 

prudentieel toezicht uitoefent. 

1. Alle contractuele regelingen voor 

het aanbieden van de 

meeneembaarheidsdienst worden door de 

PEPP-aanbieder ter kennis gebracht van 

EIOPA. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De informatie van lid 1 wordt 

elektronisch ingevoerd in een centrale 

database bij de nationale 

toezichthoudende autoriteit binnen één 

maand na de opening van het nieuwe 

compartiment en bevat ten minste: 

2. De informatie van lid 1 wordt 

elektronisch ingevoerd in een centrale 

database bij EIOPA binnen één maand na 

de opening van het nieuwe compartiment. 

EIOPA geeft de nationale bevoegde 

autoriteiten toegang tot deze database, en 

deze ontvangen in het geval van 

wijzigingen automatisch informatie over 

de lokale compartimenten. De database 
bevat ten minste: 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 2 – letter a bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) identificatie van de geregistreerde 

partner, in voorkomend geval; 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alle documenten en informatie in het kader Alle documenten en informatie in het kader 
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van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten in 

elektronische vorm verstrekt, mits de 

PEPP-cliënt in staat wordt gesteld om deze 

informatie op zodanige wijze op te slaan 

dat deze gedurende een voor het doel van 

de informatie toereikende periode kan 

worden geraadpleegd en met het 

instrument de opgeslagen informatie 

ongewijzigd kan worden gereproduceerd. 

Op verzoek verstrekken PEPP-aanbieders 

en -distributeurs deze documenten en 

informatie ook kosteloos op een andere 

duurzame drager. 

van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten in 

elektronische vorm verstrekt, mits de 

PEPP-cliënt in staat wordt gesteld om deze 

informatie op zodanige wijze op te slaan 

dat deze gedurende een voor het doel van 

de informatie toereikende periode kan 

worden geraadpleegd en met het 

instrument de opgeslagen informatie 

ongewijzigd kan worden gereproduceerd. 

Op verzoek verstrekken PEPP-aanbieders 

en -distributeurs deze documenten en 

informatie ook kosteloos op een andere 

duurzame drager, waaronder op papier, en 

in een toegankelijk formaat voor PEPP-

spaarders met een beperking, en in een 

eenvoudig te lezen versie voor PEPP-

spaarders met weinig of geen financiële 

geletterdheid. 

 

Amendement  96 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voordat een PEPP aan PEPP-

spaarders wordt voorgesteld, stelt de 

PEPP-aanbieder een essentiële-

informatiedocument voor een PEPP op in 

overeenstemming met de voorschriften van 

dit hoofdstuk en maakt hij het document op 

zijn website bekend. 

1. Voordat een PEPP aan PEPP-

spaarders wordt voorgesteld, stelt de 

PEPP-aanbieder een essentiële-

informatiedocument voor een PEPP op dat 

de precontractuele informatie vormt in 

overeenstemming met de voorschriften van 

dit hoofdstuk en maakt hij het document op 

zijn website bekend. 

 

Amendement  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. PEPP-aanbieders en PEPP-

distributeurs nemen artikel 5, lid 2, en de 

artikelen 6 tot en met 18 van Verordening 

(EU) nr. 1286/2014 in acht. 

2. PEPP-aanbieders en PEPP-

distributeurs passen de vereisten toe die 

zijn opgenomen in artikel 5, lid 2, en de 

artikelen 6 tot en met 18 van Verordening 

(EU) nr. 1286/2014 wanneer ze het 
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essentiële-informatiedocument voor 

PEPP's opstellen. 

 

Amendement  98 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 In afwijking van artikel 8 van 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 en met 

het oog op het aanvullen van de andere 

hierboven vermelde bepalingen: 

 a) wordt het essentiële-

informatiedocument voor PEPP's op een 

voor de klanten begrijpelijke manier 

opgesteld, zodat producten op eerlijke 

wijze kunnen worden vergeleken. 

Bovendien zijn de kenmerken van de 

pensioenproducten duidelijk; 

 b) wordt het essentiële-

informatiedocument op zodanige wijze 

vorm gegeven dat het duidelijk en 

gemakkelijk leesbaar is, met 

gebruikmaking van tekens van leesbare 

grootte; 

 c) moet het essentiële-

informatiedocument, wanneer het 

oorspronkelijk in kleur is, even 

begrijpelijk zijn als het in zwart-wit wordt 

afgedrukt of gefotokopieerd; 

 d) moet het essentiële-

informatiedocument geschreven zijn in de 

officiële talen, of in een van de officiële 

talen, die gebruikt worden in het deel van 

de lidstaat waar het PEPP wordt 

aangeboden, of, indien de PEPP-spaarder 

en de PEPP-distributeur dit 

overeenkomen, in een andere taal; 

 e) moet het essentiële-

informatiedocument kosteloos zijn; 

 f) mag het essentiële-

informatiedocument niet misleidend of 

onnauwkeurig zijn; 
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Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 – punt iii 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iii) de pensioenleeftijd; iii) informatie over a) de 

pensioenleeftijd zoals voorgesteld in de 

PEPP-regeling, en b) de 

standaardpensioenleeftijd van de lidstaat 

van de toepasselijke wetgeving; 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 – punt iv 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

iv) algemene informatie over de 

meeneembaarheidsdienst, met inbegrip van 

informatie over de compartimenten, 

iv) algemene informatie over de 

meeneembaarheidsdienst, met inbegrip van 

informatie over de compartimenten, 

geregistreerde partners, in voorkomend 

geval, en uitbetalingen in andere 

lidstaten; 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In afwijking van artikel 8 van 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 (de 

PRIIP-verordening) heeft het essentiële-

informatiedocument voor PEPP's de lay-

out zoals aangegeven in de onderstaande 

punten: 

 a) Onder het kopje "Essentiële-

informatiedocument van het PEPP" 

boven aan de eerste bladzijde volgen 

onmiddellijk: 
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 i) het soort PEPP; 

 ii) de naam van het PEPP; 

 iii) de naam en de contactgegevens 

alsook, in voorkomend geval, het 

goedkeuringsnummer van de PEPP-

aanbieder van de nationale bevoegde 

autoriteiten en de certificering door 

EIOPA; 

 iv) de naam en de contactgegevens 

van de bevoegde autoriteit van de PEPP-

aanbieder; 

 v) de datum van het essentiële-

informatiedocument van het PEPP; 

 vi) informatie over de toestemming 

overeenkomstig artikel 4; 

 vii)  informatie over het 

beleggingsbeleid van het PEPP wat betreft 

milieu-, sociale en governancefactoren; 

 viii)  informatie over om het even welke 

gevolgen die het moment van 

pensionering kan hebben voor de risico's 

en pensioenuitkeringen in het kader van 

het PEPP; 

 ix)  een beschrijving van de 

afbouwopties en een verklaring waarin 

erop wordt gewezen dat het verstandig 

kan zijn vóór het moment van 

pensionering advies in te winnen over 

deze opties. 

 b) Onmiddellijk na de informatie 

onder de titel van het essentiële-

informatiedocument van het PEPP staat 

een toelichting. Die luidt als volgt: "Dit 

document verschaft u essentiële 

informatie aangaande dit PEPP. Het is 

geen marketingmateriaal. Deze informatie 

is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om 

u meer inzicht te geven in de aard, de 

risico's, de kosten en de mogelijke winsten 

en verliezen van dit product, en om u te 

helpen het met andere producten te 

vergelijken."; 

 c) Onder het kopje "Wat is dit voor 

een product?", naast de informatie als 
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bedoeld in artikel 23, lid 3, van deze 

[PEPP-] verordening, de aard en de 

voornaamste kenmerken van het PEPP, 

waaronder: 

 i)  algemene informatie over de 

meeneembaarheidsdienst in de volgende 

bewoording: "Wij bieden een 

meeneembaarheidsdienst aan in de 

volgende lidstaten van de Europese 

Unie:" gevolgd door een lijst van de 

desbetreffende landen; 

 ii) algemene informatie over de 

overstapdienst in de volgende 

bewoording: "U kunt elke 5 jaar van 

beleggingsoptie en aanbieder wisselen. 

Hiervoor brengen wij u [x] % van het op 

het moment van de overstap gespaarde 

vermogen in rekening."; 

 iii) indien het PEPP tijdens de 

opbouwfase verzekeringsuitkeringen 

biedt, informatie over die 

verzekeringsuitkeringen, met inbegrip van 

de omstandigheden die aanleiding geven 

tot die uitkeringen;  

 iv) beschikbare informatie over de 

beleggingsstrategie in termen van milieu-, 

sociale en governancefactoren; 

 v) het recht dat op de PEPP-

overeenkomst van toepassing is, hetzij 

wanneer de partijen geen vrijheid van 

rechtskeuze hebben, hetzij ten gevolge van 

de keuze die de PEPP-aanbieder voorstelt 

indien zulks wel het geval is; 

 d) onder het kopje "Wat zijn de 

risico's en wat kan ik ervoor 

terugkrijgen?": een korte beschrijving 

van het risico-rendementsprofiel, die de 

volgende elementen omvat: 

 i) een samenvattende risico-

indicator; 

 ii) de omvang van de 

kapitaalbescherming tegen marktrisico's 

aan het einde van de opbouwfase, 

uitgedrukt in een percentage van het 

ingelegde kapitaal; 
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 iii) in voorkomend geval, informatie 

over het totale uit te keren bedrag tot de 

leeftijden van 80, 90 en 100 jaar van de 

PEPP-spaarder bij drie verschillende 

prestatiescenario's van 1 %, 2 % en 3 % 

tijdens de afbouwfase, inclusief een 

gemiddelde jaarlijkse inflatie van 4 %; 

 iv) informatie over de gegarandeerde 

levenslange minimumuitkering per 

maand voor elke 10 000 EUR van het 

opgebouwde kapitaal; 

 v) een korte verklaring dat de 

belastingwetgeving van de lidstaat van 

herkomst van de PEPP-spaarder invloed 

kan hebben op de daadwerkelijke 

uitbetaling; 

 e) onder het kopje "Wat gebeurt er 

als [naam van de PEPP-aanbieder] niet 

kan uitbetalen?": een korte beschrijving 

van de vraag of het verlies wordt gedekt 

door een compensatie- of 

waarborgregeling voor beleggers, en zo ja, 

om welke regeling het gaat en welke 

risico's al dan niet door de regeling 

worden gedekt; 

 f) onder het kopje "Wat zijn de 

kosten?": de met de belegging in het 

PEPP samenhangende verwachte directe 

en indirecte kosten, die in totaal over het 

desbetreffende kapitaal in rekening 

worden gebracht en die ter wille van de 

directe vergelijkbaarheid procentueel 

worden uitgedrukt. Voor het 

kostenoverzicht wordt uitgegaan van een 

vaste jaarlijkse groei van het beoogde 

kapitaal van 2 %; 

 g) onder het kopje "Hoe lang moet ik 

het PEPP aanhouden en kan ik er eerder 

geld uit halen?": 

 i) een verwijzing naar de aanbevolen 

periode van bezit, die in lijn is met de 

pensioenleeftijd, alsook in voorkomend 

geval naar een voorgeschreven 

minimumperiode van bezit; 

 ii) de mogelijkheid van vroegtijdige 

opzegging alsook de voorwaarden 
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hiervoor, met inbegrip van alle 

toepasselijke kosten en vergoedingen; 

 iii) informatie over de potentiële 

gevolgen, met inbegrip van kosten, van 

opzegging voor het eind van de 

opbouwfase of de aanbevolen periode van 

bezit, zoals verlies van de 

kapitaalbescherming of bijkomende 

voorwaardelijke vergoedingen; 

 h) onder het kopje "Hoe kan ik een 

klacht indienen?": informatie over hoe en 

bij wie een PEPP-spaarder een klacht kan 

indienen over het product of over het 

gedrag van de PEPP-aanbieder of van 

een persoon die over het product advies 

geeft of het product verkoopt; 

 i) onder het kopje "Andere nuttige 

informatie": een korte aanduiding van 

bijkomende informatiedocumenten zoals 

eventuele berichten, over de solvabiliteit 

en de financiële toestand van de PEPP-

aanbieder, met uitzondering van 

marketingmateriaal. 

 j)  het essentiële-informatiedocument 

moet gemakkelijk toegankelijk zijn op de 

website van de aanbieder, met de 

mogelijkheid het te downloaden; 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Aan potentiële PEPP-spaarders 

wordt ook informatie verstrekt over de 

resultaten die de beleggingen in verband 

met de PEPP-regeling in het verleden 

hebben behaald over ten minste vijf jaar, of 

alle jaren gedurende welke de regeling is 

uitgevoerd indien dat minder dan vijf jaar 

is, alsmede informatie over de structuur 

van de kosten die door de PEPP-spaarders 

en PEPP-gerechtigden worden gedragen. 

5. Aan potentiële PEPP-spaarders 

wordt ook informatie verstrekt over de 

resultaten die de beleggingen in verband 

met de PEPP-regeling in het verleden 

hebben behaald over ten minste 20 jaar, 

met cijfers voor elk afzonderlijk jaar, of 

alle jaren gedurende welke de regeling is 

uitgevoerd indien dat minder dan 20 jaar is, 

alsmede heldere informatie over de 

structuur van de totale kosten en 

vergoedingen die door de PEPP-spaarders 
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en PEPP-gerechtigden worden gedragen. 

Indien deze informatie niet kan worden 

verstrekt in gevallen waarin de PEPP-

regeling minder dan één jaar is 

uitgevoerd, dienen PEPP-spaarders in 

ieder geval toegang te hebben tot de 

prestaties van een vergelijkbare 

beleggingsregeling. 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 5 bis. PEPP-aanbieders en PEPP-

distributeurs nemen de artikelen 9 tot en 

met 18 van Verordening (EU) nr. 

1286/2014 in acht. 

 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Specificatie van verlangens en behoeften 

en adviesverlening 

Specificatie van verlangens, behoeften en 

voorkeuren, en adviesverlening 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voorafgaand aan de sluiting van een 

PEPP-overeenkomst stelt de in artikel 19, 

onder c), van deze verordening bedoelde 

PEPP-aanbieder of -distributeur, op basis 

van de van de PEPP-spaarder ontvangen 

informatie, de pensioenverlangens en -

behoeften van die PEPP-spaarder vast en 

verstrekt hij de PEPP-spaarder objectieve 

Voorafgaand aan de sluiting van een 

PEPP-overeenkomst stelt de in artikel 19, 

onder c), van deze verordening bedoelde 

PEPP-aanbieder of -distributeur, op basis 

van de van de PEPP-spaarder ontvangen 

informatie, de pensioenverlangens en -

behoeften en voorkeuren, met inbegrip 

van voorkeuren ten aanzien van milieu- 
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informatie over het PEPP, in een 

begrijpelijke vorm, om hem in staat te 

stellen met kennis van zaken een beslissing 

te nemen. 

sociale en governancefactoren, van die 

PEPP-spaarder vast en verstrekt hij de 

PEPP-spaarder objectieve informatie over 

het PEPP, in een begrijpelijke vorm, om 

hem in staat te stellen met kennis van 

zaken een beslissing te nemen. 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Met de adviesverlening wordt beoogd de 

risicoaversie en de financiële 

vaardigheden van een PEPP-spaarder te 

beoordelen en hem in staat te stellen de 

beleggingsoptie te kiezen die het best bij 

zijn risicoprofiel aansluit. 

Motivering 

Het is van belang om te specificeren waarop het advies gericht is. Speciale aandacht moet 

daarbij uitgaan naar evaluatie van het risicoprofiel van de PEPP-spaarder. 

 

Amendement  107 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 – alinea 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De PEPP-spaarder wordt aan de hand 

van advies geïnformeerd over de 

belangrijkste aspecten van het product. 

Motivering 

Om het risicoprofiel van een PEPP-spaarder te kunnen evalueren, is het passend om 

informatie over de belangrijkste aspecten van een PEPP te verstrekken. 
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Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Wanneer voorafgaand aan het 

afsluiten van een specifieke overeenkomst 

advies wordt gegeven, doet de in artikel 19, 

onder c), van deze verordening bedoelde 

PEPP-aanbieder of -distributeur een 

gepersonaliseerde aanbeveling aan de 

PEPP-spaarder waarin wordt uitgelegd 

waarom een bepaald PEPP het best aansluit 

bij de verlangens en behoeften van de 

PEPP-spaarders. 

2. Voorafgaand aan het afsluiten van 

een specifieke overeenkomst wordt advies 

gegeven. De in artikel 19, onder c), van 

deze verordening bedoelde PEPP-

aanbieder of -distributeur doet een 

gepersonaliseerde aanbeveling aan de 

PEPP-spaarder waarin wordt uitgelegd 

waarom een bepaald PEPP het best aansluit 

bij de verlangens, behoeften en voorkeuren 

van de PEPP-spaarders. De PEPP-

spaarder moet ook worden geïnformeerd 

over de mogelijke milieu-, sociale en 

governancegerelateerde gevolgen van die 

gepersonaliseerde aanbeveling. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Bij het verstrekken van advies over 

PEPP's, neemt de in artikel 19, onder c), 

van deze verordening bedoelde PEPP-

aanbieder of -distributeur de toepasselijke 

nationale wetgeving tot omzetting van de 

in artikel 25, lid 2, van Richtlijn 

2014/65/EU uiteengezette regels en alle 

met betrekking tot die regels op grond van 

artikel 25, lid 8, van die richtlijn 

aangenomen rechtstreeks toepasselijke 

Uniewetgeving in acht. 

3. Onverminderd de verplichtingen 

zoals vervat in het voorgaande lid, neemt 

de in artikel 19, onder c), van deze 

verordening bedoelde PEPP-aanbieder of -

distributeur de toepasselijke nationale 

wetgeving tot omzetting van de in artikel 

25, lid 2, van Richtlijn 2014/65/EU 

uiteengezette regels en alle met betrekking 

tot die regels op grond van artikel 25, lid 8, 

van die richtlijn aangenomen rechtstreeks 

toepasselijke Uniewetgeving in acht. 

Motivering 

Under Article 22(2) of Directive (EU) 2016/97 (IDD), Member States have a national option 

to make the provision of advice mandatory by insurance distributors prior to the conclusion 

of any insurance contract. Where a PEPP distributor is an insurance intermediary registered 

under IDD, Article 19(a) of the PEPP Regulation provides that Chapters V and VI of IDD 

apply: the national option for mandatory advice (covered by Chapter V) will therefore apply. 
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In some Member States, PEPP contracts distributed by insurance intermediaries will 

therefore always be sold with prior advice. This will not be the case where PEPP contracts 

are distributed by investment firms authorized under MiFID II or by any other type of 

financial undertaking allowed as PEPP provider under Article 5(1) of the PEPP Regulation. 

This is because neither MiFID II nor the proposed PEPP Regulation currently contains a 

national option to make the provision of advice mandatory prior to the conclusion of a PEPP 

contract. This will result in PEPP savers being treated differently depending on the legal 

status of the PEPP distributor with whom they will deal. These amendments solve this issue 

and ensure a higher standard for the protection of the PEPP saver. 

 

Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 26 Schrappen 

Afsluiten van een overeenkomst voor een 

PEPP zonder advies 

 

1. Onverminderd het bepaalde in 

artikel 25, lid 1, kan de PEPP-spaarder 

afzien van zijn recht om advies te krijgen 

met betrekking tot het afsluiten van een 

contract voor de 

standaardbeleggingsoptie.  

 

Wanneer de PEPP-spaarder afziet van 

zijn recht om advies te krijgen, vragen de 

in artikel 19, onder c), van deze 

verordening bedoelde PEPP-aanbieders 

of -distributeurs, wanneer zij andere 

PEPP-distributieactiviteiten uitoefenen, 

de PEPP-spaarder of potentiële PEPP-

spaarder informatie te verstrekken over 

diens kennis en ervaring op het 

beleggingsgebied met betrekking tot het 

PEPP dat wordt aangeboden of verlangd, 

zodat de PEPP-aanbieder of -distributeur 

kan beoordelen of het in overweging 

genomen PEPP geschikt is voor de PEPP-

spaarder. 

 

Indien de in artikel 19, onder c), van deze 

verordening bedoelde PEPP-aanbieder of 

-distributeur op grond van de uit hoofde 

van de eerste alinea ontvangen informatie 

oordeelt dat het product voor de PEPP-
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spaarder of potentiële PEPP-spaarder niet 

geschikt is, waarschuwt de PEPP-

aanbieder of -distributeur de PEPP-

spaarder of potentiële PEPP-spaarder. 

Die waarschuwing mag in 

gestandaardiseerde vorm worden 

verstrekt. 

Indien PEPP-spaarders of potentiële 

PEPP-spaarders de in de eerste alinea 

bedoelde informatie niet verstrekken of 

indien zij onvoldoende informatie over 

hun kennis en ervaring verstrekken, 

waarschuwt de PEPP-aanbieder of -

distributeur hen dat hij niet in een positie 

verkeert om vast te stellen of het in 

overweging genomen PEPP voor hen 

geschikt is. Die waarschuwing mag in 

gestandaardiseerde vorm worden 

verstrekt. 

 

2. Onverminderd artikel 25, lid 1, 

kan de in artikel 19, onder c), van deze 

verordening bedoelde PEPP-aanbieder of 

-distributeur, wanneer de PEPP-spaarder 

heeft afgezien van zijn recht om advies te 

krijgen met betrekking tot de 

standaardbeleggingsoptie, PEPP-

distributieactiviteiten uitoefenen zonder 

informatie te hoeven inwinnen of vast te 

hoeven stellen hetgeen in lid 1 van dit 

artikel is bepaald, indien aan elk van de 

volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

a) de activiteiten betreffen PEPP-

overeenkomsten waarbij de 

standaardbeleggingsoptie alleen afhangt 

van onderliggende financiële 

instrumenten die aangemerkt kunnen 

worden als niet-complex in de zin van 

artikel 25, lid 4, onder a), van Richtlijn 

2014/65/EU, en waarvan de structuur niet 

zodanig is dat PEPP-spaarder de daaraan 

verbonden risico's moeilijk kan 

beoordelen; 

 

b) de PEPP-distributie vindt plaats op 

initiatief van de PEPP-spaarder of 

potentiële PEPP-spaarder; 

 

c) aan de PEPP-spaarder of 

potentiële PEPP-spaarder is duidelijk 
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meegedeeld dat bij het verrichten van de 

PEPP-distributieactiviteit de PEPP-

aanbieder of -distributeur niet verplicht is 

de adequaatheid van de verstrekte of 

aangeboden PEPP of PEPP-

distributieactiviteit te beoordelen en dat de 

PEPP-spaarder of potentiële PEPP-

spaarder niet de overeenkomstige 

bescherming van de toepasselijke 

bepalingen betreffende de gedragsregels 

geniet. Dit soort waarschuwing mag in 

gestandaardiseerde vorm worden 

verstrekt; 

d) de PEPP-aanbieder of -

distributeur neemt de verplichtingen op 

grond van de regels die in 

overeenstemming met dit hoofdstuk voor 

hem gelden, in acht met betrekking tot 

belangenconflicten ten aanzien van 

PEPP-distributieactiviteiten. 

 

3. De Commissie is gemachtigd om 

overeenkomstig artikel 62 gedelegeerde 

handelingen vast te stellen om nader te 

bepalen hoe de in artikel 19, onder c), van 

deze verordening bedoelde PEPP-

aanbieders of -distributeurs de in dit 

artikel neergelegde beginselen in acht 

moeten nemen wanneer ze PEPP-

distributieactiviteiten uitvoeren, onder 

meer wat betreft de informatie die moet 

worden verkregen bij het beoordelen van 

de geschiktheid van PEPP's voor hun 

cliënten en de criteria voor de beoordeling 

van niet-complexe PEPP-overeenkomsten 

ten behoeve van lid 2, onder a), punt ii), 

van dit artikel. In die gedelegeerde 

handelingen wordt rekening gehouden 

met het volgende: 

 

a)  de aard van de diensten die aan de 

PEPP-spaarder of potentiële PEPP-

spaarder worden aangeboden of worden 

verleend, met inachtneming van de soort, 

het voorwerp, de omvang en de frequentie 

van de transacties; alsmede 

 

b)  de aard van de aangeboden of in 

overweging genomen producten, met 

inbegrip van verschillende soorten 
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financiële instrumenten. 

Motivering 

Dit amendement is bedoeld om voor PEPP-spaarders de mogelijkheid weg te nemen om 

afstand te doen van hun recht op advies. Aan PEPP-consumenten moet sowieso advies 

worden gegeven. 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. PEPP-aanbieders stellen ten 

behoeve van iedere PEPP-spaarder een 

beknopt, gepersonaliseerd document met 

essentiële informatie op, rekening 

houdende met de specifieke aard van de 

nationale pensioenstelsels en het 

toepasselijke nationale sociale, arbeids- en 

belastingrecht ("PEPP-overzicht"). De titel 

van het document bevat het woord "PEPP-

overzicht". 

1. PEPP-aanbieders stellen ten 

behoeve van iedere PEPP-spaarder, alsook, 

indien de PEPP-spaarder daar akkoord 

mee gaat, ten behoeve van PEPP-

gerechtigden, een beknopt, helder en 

begrijpelijk gepersonaliseerd document 

met essentiële informatie op, rekening 

houdende met de specifieke aard van de 

nationale pensioenstelsels en het 

toepasselijke nationale sociale, arbeids- en 

belastingrecht ("PEPP-overzicht"). De titel 

van het document bevat het woord "PEPP-

overzicht". 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Daarnaast wordt de PEPP-spaarder 

gedurende de gehele looptijd van de 

overeenkomst op de hoogte gehouden van 

elke wijziging van de volgende gegevens: 

3. Daarnaast worden de PEPP-

spaarder en de PEPP-gerechtigden 

gedurende de gehele looptijd van de 

overeenkomst op de hoogte gehouden van 

elke wijziging van de volgende gegevens: 

 

Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 
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Artikel 27 – lid 3 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) informatie over de wijze waarop in 

het beleggingsbeleid rekening wordt 

gehouden met milieu-, sociale en 

governancefactoren. 

d) informatie over de wijze waarop in 

het beleggingsbeleid rekening wordt 

gehouden met milieu-, sociale en 

governancefactoren, met inbegrip van de 

rol die zij spelen in het beleggingsproces 

alsook het langetermijneffect en de 

externe effecten van 

beleggingsbeslissingen. 

Motivering 

PEPP-spaarders dienen te worden geïnformeerd over de externe effecten die hun 

beleggingsbeslissingen hebben op de samenleving. 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Het PEPP-overzicht bevat ten 

minste de volgende essentiële informatie 

voor de PEPP-spaarders: 

1. Het PEPP-overzicht wordt gratis 

verstrekt, jaarlijks opgesteld en bevat ten 

minste de volgende essentiële informatie 

voor de PEPP-spaarders en PEPP-

gerechtigden, indien de PEPP-spaarder 

hier mee instemt: 

 

Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de persoonsgegevens van de PEPP-

spaarder, naam van de PEPP-aanbieder, 

informatie over pensioenprojecties, 

informatie over de opgebouwde 

pensioenaanspraken of het opgebouwde 

kapitaal, informatie over de bijdragen die 

de PEPP-spaarder of derde partijen hebben 

a) de persoonsgegevens van de PEPP-

spaarder, naam en contactgegevens van de 

PEPP-aanbieder, identificatie van de 

regeling van de PEPP-spaarder, 
informatie over pensioenprojecties, 

informatie over de opgebouwde 

pensioenaanspraken of het opgebouwde 
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betaald en over de dekkingsgraad van de 

PEPP-regeling, waarvoor het bepaalde in 

artikel 39, lid 1, onder a), b), d), e), f) en 

h), van Richtlijn 2016/2341/EU van 

toepassing is, waarbij voor de toepassing 

van deze verordening "deelnemer" staat 

voor "PEPP-spaarder", de "IBPV" voor de 

"PEPP-aanbieder", de "pensioenregeling" 

voor de "PEPP-regeling" en de 

"bijdragende onderneming" voor derde 

partijen; 

kapitaal, informatie over de bijdragen die 

de PEPP-spaarder of derde partijen hebben 

betaald en over de dekkingsgraad van de 

PEPP-regeling, waarvoor het bepaalde in 

artikel 39, lid 1, onder a), b), d), e), f) en 

h), van Richtlijn 2016/2341/EU van 

toepassing is, waarbij voor de toepassing 

van deze verordening "deelnemer" staat 

voor "PEPP-spaarder", de "IBPV" voor de 

"PEPP-aanbieder", de "pensioenregeling" 

voor de "PEPP-regeling" en de 

"bijdragende onderneming" voor derde 

partijen; 

 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter e bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) een overzicht van de beginselen 

van het beleggingsbeleid van de PEPP-

aanbieder, die nader worden omschreven 

in de aanvullende informatie 

overeenkomstig artikel 29, onder c), van 

de huidige verordening. 

Motivering 

De belangrijkste informatie met betrekking tot de beginselen van het beleggingsbeleid van de 

PEPP-aanbieder moet worden omschreven in het PEPP-overzicht; in de in artikel 29 

omschreven aanvullende informatie kunnen nadere details worden opgenomen. 

 

Amendement  117 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter e ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e ter) informatie over de 

pensioenprojecties op basis van de 

onder b) vermelde pensioenleeftijd, met 

een waarschuwing dat die projecties 

kunnen verschillen van de uiteindelijke 
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waarde van de ontvangen uitkeringen. 

Deze worden toegelicht op basis van 

economische scenario's, inclusief het 

meest realistische scenario en een 

ongunstig scenario, rekening houdend 

met de specifieke aard van de PEPP-

regeling. 

 

Amendement  118 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter e quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e quater) informatie over de 

opgebouwde pensioenrechten of het 

opgebouwde pensioenkapitaal, rekening 

houdend met de specifieke aard van de 

PEPP-regeling; 

 

Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – lid 1 – letter e quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e quinquies) informatie over wat er 

gebeurt in het geval van het overlijden 

van de PEPP-spaarder of -begunstigde 

 

Amendement  120 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Informatie te verstrekken aan PEPP-

spaarders tijdens de fase vóór de 

pensionering en aan PEPP-gerechtigden 

tijdens de afbouwfase 

Informatie te verstrekken aan PEPP-

spaarders en -gerechtigden tijdens de fase 

vóór de pensionering en aan PEPP-

gerechtigden tijdens de afbouwfase 
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Amendement  121 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. PEPP-spaarders ontvangen tijdens 

de fase vóór pensionering informatie zoals 

uiteengezet in artikel 42 van Richtlijn 

2016/2341/EU. 

1. PEPP-spaarders en -gerechtigden 

ontvangen op verzoek van de spaarder of 

naar aanleiding van een rechterlijke 

beschikking, tijdens de fase vóór 

pensionering informatie zoals uiteengezet 

in artikel 42 van Richtlijn 2016/2341/EU. 

Deze informatie moet ten laatste één jaar 

voor de pensioenleeftijd worden verstrekt 

en onder andere betrekking hebben op het 

aanstaande begint van de afbouwfase en 

de mogelijke vormen van uitbetaling.  

 

Amendement  122 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) beoordelen van het door de PEPP-

aanbieders toegepaste governancesysteem, 

de door hen verrichte werkzaamheden, de 

voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde 

waarderingsgrondslagen, de risico's en de 

risicobeheersystemen en hun 

kapitaalstructuur, -behoeften en -beheer; 

a) beoordelen van het door de PEPP-

aanbieders toegepaste governancesysteem, 

de door hen verrichte werkzaamheden, de 

voor solvabiliteitsdoeleinden gehanteerde 

waarderingsgrondslagen, de risico's en de 

risicobeheersystemen, met inbegrip van de 

integratie van de risico's op het gebied 

van milieu, maatschappij en governance, 
en hun kapitaalstructuur, -behoeften en -

beheer; 

 

Amendement  123 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 2 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) overeenkomstig artikel 31 bis bij 

de PEPP-aanbieders informatie in te 

winnen aangaande milieu-, sociale en 
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governancefactoren; 

 

Amendement  124 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 1 – letter b bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 b bis) met het oog op de "prudent 

person"-regel houden de PEPP-

aanbieders rekening met het mogelijke 

langetermijneffect van 

beleggingsbeslissingen op milieu-, sociale 

en governancefactoren. 

 

Amendement  125 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) beleggingen in derivaten zijn 

toegestaan voor zover deze instrumenten 

tot een vermindering van het 

beleggingsrisico bijdragen of een 

doeltreffend portefeuillebeheer 

vergemakkelijken. Die instrumenten 

worden op prudente basis gewaardeerd, 

met inachtneming van de onderliggende 

activa, en worden mede in aanmerking 

genomen bij de waardering van de activa 

van een PEPP-aanbieder. PEPP-

aanbieders vermijden voorts een 

bovenmatig risico met betrekking tot één 

en dezelfde tegenpartij en tot andere 

derivatenverrichtingen; 

Schrappen 

 

Amendement  126 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 1 – letter f 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) de activa worden niet belegd in een 

rechtsgebied dat door de Financiële 

Actiegroep (FATF) als niet-coöperatief 

rechtsgebied met een hoog risico is 

aangewezen; 

f) het is verboden te beleggen in een 

rechtsgebied dat door de Financiële 

Actiegroep (FATF) als niet-coöperatief 

rechtsgebied met een hoog risico is 

aangewezen; 

 

Amendement  127 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. PEPP-aanbieders bieden PEPP-

spaarders tot vijf beleggingsopties aan. 

1. PEPP-aanbieders bieden PEPP-

spaarders ten minste het standaard-PEPP 

en/of verscheidene beleggingsopties aan. 

 

Amendement  128 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 35 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De PEPP-spaarder kiest bij het afsluiten 

van de PEPP-overeenkomst voor een 

beleggingsoptie. 

De PEPP-spaarder kiest bij het afsluiten 

van de PEPP-overeenkomst voor een van 

de verschillende beleggingsopties. 

 

Amendement  129 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De PEPP-spaarder kan om de vijf 

jaar van opbouw in het PEPP kiezen voor 

een andere beleggingsoptie. 

1. De voorwaarden voor de 

aanpassing van de beleggingsoptie 

worden opgenomen in de PEPP-

overeenkomst. De PEPP-spaarder kan hoe 

dan ook om de vijf jaar van opbouw in het 

PEPP kiezen voor een andere 

beleggingsoptie. 
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Motivering 

PEPP-spaarders moeten elke vijf jaar of zelfs eerder indien toegestaan op grond van hun 

PEPP-overeenkomst, van beleggingsoptie kunnen wisselen. 

 

Amendement  130 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 37 Artikel 37 

Standaardbeleggingsoptie Standaardbeleggingsoptie 

1. De standaardbeleggingsoptie biedt 

de PEPP-spaarder kapitaalbescherming, 

op basis van een risicolimiteringstechniek 

die een veilige beleggingsstrategie 

oplevert. 

1. Bij de standaardoptie garandeert 

de PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder 

dat het aan het begin van de afbouwfase 

gecumuleerde kapitaal ten minste gelijk is 

aan de betaalde bijdragen, inclusief alle 

kosten en vergoedingen, en nadat met 

inflatie rekening is gehouden 

overeenkomstig de toepasselijke index, 

met een maximale gemiddelde jaarlijkse 

inflatie van 4 %. De 

standaardbeleggingsoptie is een simpel en 

veilig product, dat in elke lidstaat 

eenvoudig kan worden begrepen en 

aangeschaft, onder andere via digitale 

kanalen. 

2. Dankzij kapitaalbescherming kan 

de PEPP-spaarder het belegde kapitaal 

recupereren. 

2. Dankzij kapitaalbescherming kan 

de PEPP-spaarder middels een 

kapitaalgarantie het belegde kapitaal, met 

inbegrip van vergoedingen, kosten en 

inflatiecompensatie, recupereren. 

 

Amendement  131 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Indien PEPP-aanbieders 

alternatieve beleggingsopties aanbieden, is 

ten minste één van die opties een voor de 

1. Indien PEPP-aanbieders 

alternatieve beleggingsopties aanbieden, 

bieden zij allemaal de PEPP-spaarder een 
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PEPP-spaarder kostenefficiënte 

beleggingsoptie. 

standaardoptie. 

 

Amendement  132 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 42 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

PEPP-aanbieders kunnen PEPP's 

aanbieden met een optie om het risico van 

biometrische risico's te dekken. Voor de 

toepassing van deze verordening zijn 

"biometrische risico's" risico's in verband 

met levensverwachting, 
arbeidsongeschiktheid en overlijden. 

PEPP-aanbieders nemen een garantie op 

met betrekking tot het belegde kapitaal 

voor overlijden en blijvende 
arbeidsongeschiktheid van de PEPP-

spaarder tijdens de opbouwfase. 

Motivering 

Omschrijving van de term is verplaatst naar artikel 2. 

 

Amendement  133 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De overstapdienst kan worden 

aangeboden door PEPP-aanbieders 

gevestigd in dezelfde lidstaat 

(binnenlandse overstap) of in 

verschillende lidstaten 

(grensoverschrijdende overstap). 

De voorwaarden voor het wisselen van 

PEPP-aanbieder worden opgenomen in 

de PEPP-overeenkomst. De PEPP-

spaarder kan hoe dan ook om de vijf jaar 

van opbouw in het PEPP kiezen voor een 

andere beleggingsoptie. 

 

Amendement  134 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 – lid 3  

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Binnen twee werkdagen na de 

ontvangst van de in lid 2 bedoelde 

3. Binnen vijf werkdagen na de 

ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek 
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toestemming verzoekt de ontvangende 

PEPP-aanbieder de overdragende PEPP-

aanbieder, indien de door de PEPP-

spaarder verleende toestemming daarin 

voorziet, de volgende taken uit te voeren: 

van de PEPP-spaarder verzoekt de 

ontvangende PEPP-aanbieder de 

overdragende PEPP-aanbieder, indien het 

verzoek van de PEPP-spaarder daarin 

voorziet, de volgende taken uit te voeren: 

a) aan de ontvangende PEPP-

aanbieder en, indien de PEPP-spaarder 

daar uitdrukkelijk om heeft verzocht, aan 

de PEPP-spaarder een lijst toezenden van 

de bestaande bedragen die worden 

overgedragen; 

a) aan de ontvangende PEPP-

aanbieder en, indien de PEPP-spaarder 

daar uitdrukkelijk om heeft verzocht, aan 

de PEPP-spaarder een lijst toezenden van 

de bestaande bedragen die worden 

overgedragen; 

b)  op de door de PEPP-spaarder 

bepaalde datum enig overblijvend positief 

saldo naar de bij de ontvangende PEPP-

aanbieder geopende of aangehouden 

PEPP-rekening overbrengen; alsmede 

(b) vanaf de door de PEPP-spaarder 

bepaalde datum enig overblijvend positief 

saldo naar de bij de ontvangende PEPP-

aanbieder aangehouden PEPP-rekening 

overbrengen; alsmede 

c)  op de door de PEPP-spaarder 

bepaalde datum de bij de overdragende 

PEPP-aanbieder aangehouden PEPP-

rekening opheffen. 

c) vanaf de door de PEPP-spaarder 

bepaalde datum de bij de overdragende 

PEPP-aanbieder aangehouden PEPP-

rekening opheffen. 

 

Amendement  135 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 48 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. De totale vergoedingen en kosten 

die de overdragende PEPP-aanbieder de 

PEPP-spaarder berekent voor het afsluiten 

van de bij hem aangehouden PEPP-

rekening, zijn beperkt tot maximaal 1,5 % 

van het aan de ontvangende PEPP-

aanbieder overgedragen positieve saldo. 

3. De totale vergoedingen en kosten 

die de overdragende PEPP-aanbieder de 

PEPP-spaarder berekent voor het afsluiten 

van de bij hem aangehouden PEPP-

rekening, zijn beperkt tot maximaal 0,5 % 

van het aan de ontvangende PEPP-

aanbieder overgedragen positieve saldo. De 

Commissie onderzoekt of moet worden 

afgezien van een vergoeding voor het 

wisselen van aanbieder als stimulans om 

het PEPP-product te promoten. 

 

Amendement  136 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 48 – lid 4 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Eventuele vergoedingen en kosten 

die de overdragende of de ontvangende 

PEPP-aanbieder aan de PEPP-spaarder 

berekent voor krachtens artikel 46 

verleende diensten niet zijnde de in de 

leden 1, 2 en 3 van dit artikel bedoelde 

diensten, zijn redelijk en in 

overeenstemming met de daadwerkelijke 

kosten die door de PEPP-aanbieder in 

kwestie zijn gemaakt. 

4. In het kader van het 

overstapproces zijn de diensten van de 

ontvangende PEPP-aanbieder gratis. 

 

Amendement  137 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

PEPP-aanbieders stellen de volgende 

informatie over de overstapdienst 

beschikbaar voor PEPP-spaarders: 

Ontvangende PEPP-aanbieders stellen de 

volgende informatie over de overstapdienst 

beschikbaar voor PEPP-spaarders: 

 

Amendement  138 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij die voorwaarden kan het met 

name gaan om het vaststellen van de 

pensioenleeftijd, een verplichte koppeling 

tussen het bereiken van de pensioenleeftijd 

en de start van de afbouwfase, een 

minimumperiode van deelname aan een 

PEPP-regeling, een maximumperiode vóór 

het bereiken van de pensioenleeftijd voor 

het toetreden tot een PEPP-regeling, 

alsmede om voorwaarden voor 

terugbetaling vóór de pensioenleeftijd in 

geval van bijzondere tegenspoed. 

2. Bij die voorwaarden gaat het met 

name om het vaststellen van de 

pensioenleeftijd, een verplichte koppeling 

tussen het bereiken van de pensioenleeftijd 

en de start van de afbouwfase, een 

minimumperiode van deelname aan een 

PEPP-regeling, een maximumperiode vóór 

het bereiken van de pensioenleeftijd voor 

het toetreden tot een PEPP-regeling, 

alsmede om voorwaarden voor 

terugbetaling vóór de pensioenleeftijd in 

geval van bijzondere tegenspoed. 
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Amendement  139 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. PEPP-aanbieders kunnen PEPP-

spaarders een of meer van de volgende 

vormen van uitbetaling beschikbaar stellen: 

1. PEPP-aanbieders stellen PEPP-

spaarders een of meer van de volgende 

vormen van uitbetaling beschikbaar: 

 

Amendement  140 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De keuze van de vorm van 

uitbetaling voor de afbouwfase wordt 

gemaakt door PEPP-spaarders bij het 

afsluiten van een PEPP-overeenkomst en 

kan nadien, voor zover van toepassing, 

eens in de vijf jaar worden aangepast 

tijdens de opbouwfase. 

2. De keuze van de vorm van 

uitbetaling voor de afbouwfase wordt 

gemaakt door PEPP-spaarders bij het 

afsluiten van een PEPP-overeenkomst en 

kan nadien eens in de vijf jaar en tijdens 

het laatste jaar van de opbouwfase worden 

aangepast. Deze overstapmogelijkheid 

dient gratis te zijn. 

Motivering 

De consument moet tijdens het laatste jaar van de opbouwfase de mogelijkheid hebben om 

zijn keuze voor de afbouwfase te wijzigen. 

 

Amendement  141 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Wanneer de lidstaten niet voorzien 

in een verplichte koppeling tussen het 

bereiken van de pensioenleeftijd en de 

start van de afbouwfase, bieden PEPP-

aanbieders PEPP-spaarders de optie om 

het begin van de afbouwfase uit te stellen 

tot een na het bereiken van de 
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pensioenleeftijd gelegen datum. 

Motivering 

Cliënten moeten hun PEPP kunnen aanspreken op een later tijdstip na hun pensionering. 

 

Amendement  142 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Voor wat betreft de 

standaardbeleggingsoptie is een minimum 

van 25 % aan uitbetalingen in de vorm 

van annuïteiten verplicht. 

 

Amendement  143 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. Mits de totale waarde van 

de op de PEPP-rekening opgebouwde 

activa bij aanvang van de afbouwfase een 

door elke lidstaat vast te stellen en 

jaarlijks te herzien bedrag niet 

overschrijdt, heeft de PEPP-spaarder het 

recht de PEPP-rekening te liquideren en 

de activa als vast bedrag te laten 

uitbetalen. 

Motivering 

De verordening dient in de mogelijkheid te voorzien om PEPP's te liquideren in de vorm van 

uitbetaling van een vast bedrag bij pensionering. 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – lid 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteit van de 

PEPP-aanbieder houdt doorlopend toezicht 

op de naleving van deze verordening. Zij is 

ook verantwoordelijk voor het toezicht op 

de naleving van de verplichtingen die zijn 

neergelegd in het reglement of in de 

statuten van de PEPP-aanbieder, en op de 

toereikendheid van diens regelingen en 

organisatie voor de bij het aanbieden van 

een PEPP uit te voeren taken. 

1. De bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van vestiging van de PEPP-

aanbieder houdt doorlopend toezicht op de 

naleving van deze verordening. Zij is ook 

verantwoordelijk voor het toezicht op de 

naleving van de verplichtingen die zijn 

neergelegd in het reglement of in de 

statuten van de PEPP-aanbieder, en op de 

toereikendheid van diens regelingen en 

organisatie voor de bij het aanbieden van 

een PEPP uit te voeren taken. 

 In afwijking van lid 1 houdt de bevoegde 

autoriteit van de lidstaat van vestiging van 

de PEPP-aanbieder en de PEPP-

distributeur doorlopend toezicht op de 

naleving van hoofdstuk IV van deze 

verordening door de aanbieder en de 

distributeur van het PEPP. 

Motivering 

Dit amendement is erop gericht wettelijke zekerheid te bieden ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid van de nationale bevoegde autoriteit voor het continue toezicht op 

PEPP-aanbieders en -distributeurs in grensoverschrijdende situaties, in het bijzonder ten 

aanzien van de distributieregels en informatievereisten zoals uiteengezet in hoofdstuk IV van 

de verordening. 

 

Amendement  145 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 63 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening maakt de Commissie een 

evaluatie van deze verordening en dient zij, 

na overleg met EIOPA, een verslag met de 

belangrijkste bevindingen in bij het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

Om de vijf jaar na de inwerkingtreding van 

deze verordening maakt de Commissie een 

evaluatie van deze verordening en dient zij, 

na overleg met EIOPA, een verslag met de 

belangrijkste bevindingen in bij het 

Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

De Commissie raadpleegt bij het opstellen 

van dit verslag ook de nationale bevoegde 
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autoriteiten. 

 

Amendement  146 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 63 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening maakt de Commissie een 

evaluatie van deze verordening en dient 

zij, na overleg met EIOPA, een verslag 

met de belangrijkste bevindingen in bij 

het Europees Parlement, de Raad en het 

Europees Economisch en Sociaal Comité. 

 Deze specifieke evaluatie gaat met name 

in op de toegevoegde waarde van het 

PEPP bij het dichten van de 

pensioenkloof en de toegevoegde waarde 

voor langetermijnbeleggingen. Meer in 

het bijzonder biedt de evaluatie informatie 

op basis waarvan kan worden geverifieerd 

of het creëren van een PEPP-markt er 

daadwerkelijk toe heeft bijgedragen dat 

meer Europese burgers toegang hebben 

tot adequate pensioenen.  

 

Amendement  147 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 63 – alinea 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De Commissie stelt een panel in van 

relevante belanghebbenden om de 

ontwikkeling en de uitvoering van het 

PEPP permanent te monitoren. Dit panel 

omvat ten minste vertegenwoordigers van 

Eiopa, de nationale toezichthouders, de 

sector en de consument alsook 

onafhankelijke deskundigen, waaronder 

ten minste één deskundige op het gebied 

van milieu-, sociale en 

governancefactoren. EIOPA treedt op als 
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het secretariaat van het panel. 
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