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BEKNOPTE MOTIVERING 

Rapporteur begroet het initiatief van de Commissie voor een pan-Europees pensioenproduct, 

alsmede de achterliggende gedachte om de Europese burger te stimuleren regelingen voor zijn 

persoonlijke pensioen te treffen. Gezien de demografische verandering is het in het algemeen 

belang de effecten daarvan op het pensioenbeleid in de afzonderlijke lidstaten op te vangen en 

tijdig particuliere spaarmaatregelen te initiëren. Dit geldt vooral voor de jongere generaties en 

de mensen met een gering inkomen. 

Op dit moment is er geen interne markt voor persoonlijke pensioenen. In een aantal lidstaten 

worden momenteel nauwelijks of geen persoonlijke pensioenproducten aangeboden. En daar 

waar wel nationale markten voor dit soort producten bestaan, zijn deze sterk gefragmenteerd. 

Het is niet mogelijk een product naar een andere lidstaat mee te nemen of een pensioenproduct 

grensoverschrijdend in een andere lidstaat te kopen en daarbij belastingvoordelen te ontvangen. 

Een gestandaardiseerd, pan-Europees product zou hier iets aan kunnen doen. Het voorstel voor 

een verordening bevat geëigende en passende oplossingen voor het uitfaseren van de bestaande 

belemmeringen voor het grensoverschrijdend kopen, of naar een andere lidstaat meenemen, 

van pensioenproducten. Het voorstel is proportioneel, want hoewel de markten voor persoonlijk 

pensioenproducten aan de regelgeving van de lidstaten onderworpen zijn, kunnen de 

belemmeringen voor het naar een andere lidstaat meenemen van een product niet door slechts 

één lidstaat worden geëlimineerd. 

Doel is het te komen tot een vrijwillig, eenvoudig, veilig, transparant, gebruikersvriendelijk 

en gunstig pensioenproduct. 

Het idee van een pan-Europees meeneembaar pensioenproduct kan alleen slagen als aan al 

deze voorwaarden wordt voldaan. 

Een PEPP is een product voor de oudedagsvoorziening. Dit aspect krijgt alleen invulling 

indien sprake is van een pensioen tot het overlijden in de regel in de afbouwfase. 

Een conditio sine qua non voor het PEPP is de steun van de lidstaten. Het zijn immers alleen 

de lidstaten die voor een PEPP dezelfde fiscale prikkels en dezelfde preferentiële fiscale 

behandeling kunnen creëren als voor vergelijkbare nationale producten. 

Met het oog op het waarborgen van een hoog niveau van consumentenbescherming worden 

meerdere wijzigingen en preciseringen voorgesteld: 

Te verstrekken informatie: Voorgesteld wordt de regels met betrekking tot reclame en 

precontractuele informatie (PEPP KID) in deze verordening op te nemen en de verwijzing 

naar Verordening (EU) nr. 1286/2014 (de PRIIP-verordening) te schrappen. Dit zorgt voor 

meer duidelijkheid en vergroot de rechtszekerheid. 

Meeneembaarheid: Rapporteur juicht het ambitieuze doel toe dat PEPP's in alle lidstaten 

aangeboden zouden moeten worden. De termijn hiervoor lijkt wel te krap, en rapporteur stelt 

dan ook voor de termijn voor het aanbieden van compartimenten te verlengen tot vijf jaar. 

Verder wordt wat compartimenten betreft de invoering van partnerschappen voorgesteld, die 

de aanbieders van PEPP's moeten helpen bij het in alle lidstaten aanbieden van de producten 

in kwestie. 
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Beleggingsopties: Rapporteur is voorstander van een eenvoudig, veilig, transparant, 

verbruikersvriendelijk en gunstig pensioenproduct. Bij de standaardopties moet het mogelijk 

zijn het contract zonder advies te sluiten. Veel consumenten beschikken over onvoldoende 

kennis om een besluit met zo verstrekkende financiële gevolgen te treffen. Om ervoor te 

zorgen dat consumenten te allen tijde een besluit met kennis van zake nemen, wordt een 

beslissingsboom ingevoerd. Deze door EIOPA te ontwikkelen beslissingsboom moet echter 

geen aanbeveling vormen. Met behulp van de beslissingsboom moet worden vastgesteld of 

een PEPP in het algemeen de juiste pensioenkeuze voor de klant in kwestie is. Daarnaast 

dient de beslissingsboom om de verschillende varianten van de standaardoptie inzichtelijk 

te maken, zodat de klant zich op de hoogte kan stellen van de verschillen en een zakenkundig 

besluit kan nemen. 

Bij de beleggingsoptie moet de spaarder de garantie hebben dat zijn gespaarde kapitaal aan 

het begin van de afbouwfase ten minste gelijk is aan de ingelegde bedragen inclusief alle 

kosten en vergoedingen. 

AMENDEMENTEN 

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de bevoegde Commissie 

economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 bis) Ouderdomspensioenen vormen 

een essentieel onderdeel van het inkomen 

van gepensioneerden en voor veel mensen 

maakt een toereikende 

pensioenvoorziening het verschil tussen 

een waardige oude dag en armoede. 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 de rechten van ouderen als 

bedoeld in artikel 25, waarin het volgende 

is bepaald: "De Unie erkent en eerbiedigt 

het recht van ouderen om een waardig en 

zelfstandig leven te leiden en aan het 

maatschappelijk en cultureel leven deel te 

nemen". De Unie erkent verder de 

rechten die zijn verankerd in de 

aanbeveling van het Comité van ministers 

van de Raad van Europa aan de lidstaten 
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betreffende de bevordering van de 

mensenrechten van ouderen1 bis. 

 _________________ 

 1 bis 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  2 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 ter) Een aanzienlijk deel van de 

ouderdomspensioenen wordt uit hoofde 

van publieke regelingen verstrekt. Om die 

reden bestaat er een rechtstreeks verband 

tussen de nationale pensioenstelsels en de 

duurzaamheid van de overheidsfinanciën. 

Niettegenstaande de in de Verdragen 

vastgelegde exclusieve nationale 

bevoegdheid voor de organisatie van 

pensioenstelsels zijn toereikende 

inkomens en financieel duurzame 

nationale pensioenstelsels van vitaal 

belang voor de stabiliteit van de Unie in 

haar geheel. De overheveling van meer 

spaargelden van Europese burgers van 

kas- en bankdeposito's naar 

beleggingsproducten voor de lange 

termijn, zoals vrijwillige 

pensioenregelingen, zou voordelen 

kunnen opleveren voor de individuele 

burgers (in de vorm van een hoger 

rendement en een beter pensioen) en voor 

de bredere economie. 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 quater (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quater) De Unie wordt 

geconfronteerd met een aantal 

uitdagingen, waaronder demografische 

vraagstukken die voortvloeien uit de 

vergrijzing van Europa. Daarnaast vinden 

er radicale veranderingen plaats in 

loopbaanpatronen, de arbeidsmarkt en de 

verdeling van de welvaart, niet in de 

laatste plaats als gevolg van de digitale 

revolutie. Tegelijkertijd wordt het steeds 

duidelijker dat de nationale 

zekerheidsstelsels niet zijn afgestemd op 

een gemondialiseerde kenniseconomie 

met open grenzen, arbeidsmobiliteit en 

migratie. Er zijn te veel mensen die niet of 

op ontoereikende wijze onder de 

traditionele nationale pensioenstelsels 

vallen, onder wie vrouwen, jongeren, 

migranten, laaggeschoolden, 

zelfstandigen en werknemers met 

atypische arbeidsovereenkomsten. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 1 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (1 quinquies) Naar verwachting zal het 

aandeel van de op omslag gebaseerde 

overheidspensioenen van de eerste pijler 

in het vervangingspercentage afnemen. 

Dit zou deels kunnen worden 

gecompenseerd door opgebouwde 

pensioenrechten in het kader van 

regelingen met kapitaaldekking van de 

tweede pijler. Een goed ontwikkelde derde 

pijler levert echter een aanzienlijke 

bijdrage aan het verbeteren van de 

toereikendheid en duurzaamheid van de 

bestaande nationale pensioenstelsels. Het 

pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct (PEPP) dient de markt 

voor individuele pensioenproducten in de 

hele Unie derhalve aan te vullen en te 
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versterken. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 bis) Een verdieping van de interne 

markt voor pensioenproducten door het 

aanpakken van grensoverschrijdende 

obstakels zou voor meer concurrentie 

zorgen, waardoor de consumenten in het 

genot komen van kwalitatief 

hoogwaardiger producten tegen lagere 

prijzen, terwijl producenten 

schaalvoordelen kunnen behalen. Zelfs 

lidstaten met een gunstige demografische 

ontwikkeling en goed gefinancierde 

pensioenstelsels zouden daardoor 

profiteren van een beter functionerende 

interne markt voor pensioenproducten. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (2 ter) Het voorstel voor een verordening 

maakt de invoering mogelijk van een 

pensioenproduct dat, zo veel als mogelijk, 

eenvoudig, veilig, redelijk geprijst, 

transparant, klantvriendelijk en in de hele 

EU meeneembaar zal zijn, en 

complementair aan de bestaande stelsels 

in de lidstaten. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 3 



 

PE618.145v03-00 8/101 AD\1158463NL.docx 

NL 

 

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 
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. 

(3) Momenteel functioneert de interne 

markt voor persoonlijke pensioenen niet 

soepel. In een aantal lidstaten is er nog 

geen markt voor pensioenproducten. In 

andere lidstaten zijn wel particuliere 
pensioenproducten beschikbaar, maar er is 

sprake van een hoge mate van 

fragmentatie tussen de nationale markten. 

Het gevolg is dat persoonlijke 

pensioenproducten slechts in beperkte 

mate meeneembaar zijn. 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. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) Zoals aangekondigd in het 

actieplan van de Commissie over de 

opbouw van een kapitaalmarktenunie28, 

in september 2015, zal de Commissie 

“beoordelen of een beleidskader 

noodzakelijk is om te komen tot een 

succesvolle Europese markt voor 

eenvoudige, efficiënte en concurrerende 

individuele pensioenen, en zij zal nagaan 

of EU-wetgeving noodzakelijk is om deze 

markt te ondersteunen of een EU-

beleidskader met het oog op een 

succesvolle Europese markt voor 

eenvoudige, efficiënte en concurrerende 

persoonlijke pensioenen noodzakelijk is 

Schrappen 
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en of deze markt met EU-wetgeving moet 

worden ondersteund.” 

__________________  

28 Actieplan voor de opbouw van een 

kapitaalmarktenunie, Europese 

Commissie, 30 september 2015 

COM(2015) 468 final. 

 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(7) In zijn conclusies van 28 juni 

201630 heeft de Europese Raad 

opgeroepen tot "snelle en vastberaden 

vooruitgang om te zorgen voor een 

gemakkelijker toegang tot financiering 

voor bedrijven en om investeringen in de 

reële economie te ondersteunen door 

vaart te zetten achter de agenda voor de 

kapitaalmarktenunie". 

Schrappen 

__________________  

30 Conclusies van de Europese Raad van 

28 juni 2016, EUCO 26/16, punt 11. 

 

 

Amendement  10 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) In haar Mededeling van 14 

september 2016 Kapitaalmarktenunie – 

Versnellen van de hervorming31 heeft de 

Commissie aangekondigd voorstellen te 

zullen "bekijken voor een eenvoudig, 

efficiënt en concurrerend persoonlijk 

pensioenproduct van de EU [...]. Opties 

die worden bekeken zijn onder meer een 

mogelijk wetgevingsvoorstel dat in 2017 

zou kunnen worden ingediend." 

Schrappen 
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__________________  

31 COM(2016) 601 final, blz. 4.  

 

Amendement  11 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) De Commissie heeft in haar 

Mededeling over de tussentijdse evaluatie 

van het actieplan kapitaalmarktenunie32 

aangekondigd te zullen komen met 

“wetgevingsvoorstel over een pan-

Europees Persoonlijk Pensioen Product 

(PEPP) (eind juni 2017). Hiermee zullen 

de fundamenten worden gelegd voor een 

veiligere, kostenefficiëntere en 

transparantere markt voor betaalbaar en 

vrijwillig individueel pensioensparen dat 

op een pan-Europese schaal kan worden 

beheerd. Dit zal helpen tegemoet te komen 

aan de behoeften van mensen die de 

toereikendheid van hun 

pensioenvoorzieningen willen versterken, 

de demografische uitdaging adresseren, 

een aanvulling zijn op de bestaande 

pensioenproducten en -regelingen, en de 

kostenefficiëntie ondersteunen van 

individuele pensioenen door goede kansen 

te bieden voor langetermijnbeleggingen 

voor individuele pensioenen.”. 

Schrappen 

__________________  

32 COM(2017) 292 final, blz. 6.  

 

Amendement  12 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) Onder de persoonlijke 

pensioenproducten zal de ontwikkeling van 

(10) Onder de persoonlijke 

pensioenproducten zal de ontwikkeling van 
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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. 

een PEPP tot het vermeerderen van de 

keuzes voor pensioensparen bijdragen en 

een EU-markt voor PEPP-aanbieders 

instellen. Huishoudens zullen over 

aanvullende opties kunnen beschikken om 

hun pensioendoelstellingen te bereiken. 

 

Amendement  13 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 bis) Onzekere banen en 

veranderingen in de wetgeving resulteren 

in steeds verder dalende pensioenen. Het 

is tegen deze achtergrond met name voor 

de jonge generaties en mensen met een 

laag inkomen bijzonder belangrijk ervoor 

te kunnen zorgen dat hun 

levensstandaard op hun oude dag op peil 

blijft. Dit betekent dat PEPP's met name 

voor deze groepen aantrekkelijk en 

toegankelijk moeten zijn. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 10 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (10 ter) Financiële voorlichting 

kan bijdragen tot meer inzicht en 

bewustzijn van de door huishoudens 

gemaakte spaarkeuzes op het gebied van 

vrijwillige individuele pensioenregelingen. 

Spaarders moeten ook daadwerkelijk in de 

gelegenheid worden gesteld om volledig 

inzicht te krijgen in de risico's en 

kenmerken van een pan-Europees 

product. 
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Amendement  15 

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 persoonlijk 

pensioenregelingen. 

(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 

wettelijke en bedrijfspensioenregelingen 

en pensioenproducten 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, noch doet 

het afbreuk aan bestaande nationale 

wettelijke en bedrijfspensioenregelingen 

en pensioenproducten. Het PEPP houdt 

direct noch indirect verband met het 

beroep of de arbeidsstatus van de PEPP-

spaarder. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 11 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (11 bis) Dit wetgevend kader mag 

geen grenzen stellen aan de verplichting 

van de lidstaten om te voorzien in een 

toereikend overheidspensioen. 
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Amendement  17 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) De verordening harmoniseert een 

reeks kernkenmerken voor het PEPP, die 

betrekking hebben op sleutelelementen 

zoals distributie, beleggingsbeleid, 

overstap naar een andere aanbieder of 

grensoverschrijdend aanbod en 

grensoverschrijdende meeneembaarheid. 

De harmonisatie van deze kernkenmerken 

zal het gelijk speelveld voor aanbieders 

van persoonlijke pensioenen in het 

algemeen verbeteren en tot het stimuleren 

van de voltooiing van de 

kapitaalmarktenunie en de integratie van de 

interne markt voor persoonlijke pensioenen 

bijdragen. Zij zal leiden tot het creëren van 

een grotendeels gestandaardiseerd pan-

Europees product dat in alle lidstaten 

beschikbaar is, waardoor de consument de 

mogelijkheid krijgt om ten volle gebruik te 

maken van de interne markt door zijn 

pensioenrechten naar het buitenland over te 

dragen en er een bredere keuze zal komen 

uit verschillende soorten aanbieders, 

inclusief op een grensoverschrijdende 

manier. Als gevolg van minder 

belemmeringen voor het verlenen van 

pensioendiensten over de grenzen, zal een 

pan-Europees persoonlijk pensioenproduct 

de concurrentie tussen aanbieders op pan-

Europese basis vermeerderen en 

schaalvoordelen creëren waarvan de 

spaarders zouden moeten profiteren. 

(12) De verordening harmoniseert een 

reeks kernkenmerken voor het PEPP, die 

betrekking hebben op sleutelelementen 

zoals distributie, contracten, 

beleggingsbeleid, overstap naar een andere 

aanbieder of grensoverschrijdend aanbod 

en grensoverschrijdende 

meeneembaarheid. De harmonisatie van 

deze kernkenmerken zal het gelijk 

speelveld voor aanbieders van persoonlijke 

pensioenen in het algemeen verbeteren en 

tot het stimuleren van de voltooiing van de 

kapitaalmarktenunie en de integratie van de 

interne markt voor persoonlijke pensioenen 

bijdragen. Zij zal leiden tot het creëren van 

een grotendeels gestandaardiseerd pan-

Europees product dat in alle lidstaten 

beschikbaar is, waardoor de consument de 

mogelijkheid krijgt om ten volle gebruik te 

maken van de interne markt door zijn 

pensioenrechten naar het buitenland over te 

dragen en er een bredere keuze zal komen 

uit verschillende soorten aanbieders, 

inclusief op een grensoverschrijdende 

manier. Als gevolg van minder 

belemmeringen voor het verlenen van 

pensioendiensten over de grenzen, zal een 

pan-Europees persoonlijk pensioenproduct 

de concurrentie tussen aanbieders op pan-

Europese basis vermeerderen en 

schaalvoordelen creëren waarvan de 

spaarders zouden moeten profiteren. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 13 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (13 bis) De EIOPA moet bij het 
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verlenen van een vergunning voor een 

PEPP het bepaalde in deze verordening in 

acht nemen. Een vergunning mag nooit 

met terugwerkende kracht worden 

verleend. 

 

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. De vergunning waarborgt dat 

alleen veilige, geteste 

beleggingsproducten die als PEPP's 

worden beschreven op de markt worden 

aangeboden. De EIOPA controleert de 

contractvoorwaarden van PEPP's om 

ervoor te zorgen dat het bepaalde in deze 

verordening in acht wordt genomen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 16 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Om te zorgen voor een kwalitatief 

hoogwaardige dienstverlening en effectieve 

consumentenbescherming, moeten de 

lidstaat van herkomst en de lidstaat van 

ontvangst nauw met elkaar samenwerken 

bij de handhaving van de in deze 

verordening vastgestelde verplichtingen. 

Indien PEPP-aanbieders en -distributeurs 

in verschillende lidstaten opereren onder de 

vrijheid van dienstverrichting moet de 

bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

(16) Om te zorgen voor een kwalitatief 

hoogwaardige dienstverlening en effectieve 

consumentenbescherming, moeten de 

lidstaat van herkomst en de lidstaat van 

ontvangst van de aanbieders en 

distributeurs van PEPP's nauw met elkaar 

samenwerken bij de handhaving van de in 

deze verordening vastgestelde 

verplichtingen. Indien PEPP-aanbieders en 

-distributeurs in verschillende lidstaten 

opereren onder de vrijheid van 
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herkomst verantwoordelijk zijn voor het 

zorgen voor naleving van de in deze 

verordening vastgestelde verplichtingen 

wegens haar nauwere banden met de 

PEPP-aanbieder. Om een rechtvaardige 

verdeling van verantwoordelijkheden 

tussen de bevoegde autoriteiten van de 

lidstaat van herkomst en de lidstaat van 

ontvangst te waarborgen, moet de 

bevoegde autoriteit van een lidstaat van 

ontvangst, als deze vaststelt dat er op haar 

grondgebied verplichtingen niet worden 

nageleefd, de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst daarvan in kennis 

stellen, die dan verplicht moet worden de 

aangewezen maatregelen te nemen. 

Bovendien moet de bevoegde autoriteit van 

de lidstaat van ontvangst in staat zijn te 

interveniëren als de lidstaat van herkomst 

nalaat de nodige actie te ondernemen of als 

de actie ontoereikend is. 

dienstverrichting moet de bevoegde 

autoriteit van de lidstaat van herkomst 

verantwoordelijk zijn voor het zorgen voor 

naleving van de in deze verordening 

vastgestelde verplichtingen wegens haar 

nauwere banden met de PEPP-aanbieder. 

Om een rechtvaardige verdeling van 

verantwoordelijkheden tussen de bevoegde 

autoriteiten van de lidstaat van herkomst en 

de lidstaat van ontvangst te waarborgen, 

moet de bevoegde autoriteit van een 

lidstaat van ontvangst, als deze vaststelt dat 

er op haar grondgebied verplichtingen niet 

worden nageleefd, de bevoegde autoriteit 

van de lidstaat van herkomst daarvan in 

kennis stellen, die dan verplicht moet 

worden de aangewezen maatregelen te 

nemen. Bovendien moet de bevoegde 

autoriteit van de lidstaat van ontvangst in 

staat zijn te interveniëren als de lidstaat van 

herkomst nalaat de nodige actie te 

ondernemen of als de actie ontoereikend is. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) In geval van de vestiging van een 

bijkantoor of van een permanente 

aanwezigheid in een andere lidstaat is het 

aangewezen de verantwoordelijkheid voor 

de handhaving te verdelen over de lidstaat 

van herkomst en de lidstaat van ontvangst. 

Terwijl de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst verantwoordelijk 

moet blijven voor de naleving van de 

verplichtingen die betrekking hebben op 

het gehele bedrijf — zoals de regels 

betreffende beroepsvereisten — op grond 

van dezelfde regels als die welke van 

toepassing zijn op de dienstverlening, moet 

de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

ontvangst de verantwoordelijkheid op zich 

nemen voor de handhaving van de regels 

inzake informatievereisten en 

(17) In geval van de vestiging van een 

bijkantoor of van een permanente 

aanwezigheid in een andere lidstaat is het 

aangewezen de verantwoordelijkheid voor 

de handhaving te verdelen over de lidstaat 

van herkomst en de lidstaat van ontvangst. 

Terwijl de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst verantwoordelijk 

moet blijven voor de naleving van de 

verplichtingen die betrekking hebben op 

het gehele bedrijf – zoals de regels 

betreffende beroepsvereisten – op grond 

van dezelfde regels als die welke van 

toepassing zijn op de dienstverlening, moet 

de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

ontvangst de verantwoordelijkheid op zich 

nemen voor de handhaving van de regels 

inzake informatievereisten, reclame en 
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gedragsregels met betrekking tot de 

diensten die op haar grondgebied worden 

geleverd. Indien de bevoegde autoriteit van 

een land van ontvangst echter merkt dat er 

op haar grondgebied niet wordt voldaan 

aan verplichtingen met betrekking waartoe 

deze richtlijn geen verantwoordelijkheid 

toekent aan de lidstaat van ontvangst, 

vereist een nauwe samenwerking dat die 

autoriteit de bevoegde autoriteit van de 

lidstaat van herkomst daarvan in kennis 

stelt zodat deze laatste de aangewezen 

maatregelen neemt. Dit is met name het 

geval bij schendingen van de regels inzake 

betrouwbaarheid, beroepskennis en 

vakbekwaamheidsvereisten. Bovendien 

moet, met het oog op het beschermen van 

consumenten, de bevoegde autoriteit van 

de lidstaat van ontvangst het recht hebben 

te interveniëren als de lidstaat van 

herkomst nalaat de aangewezen 

maatregelen te nemen of als de genomen 

maatregelen niet volstaan. 

gedragsregels met betrekking tot de 

diensten die op haar grondgebied worden 

geleverd. Indien de bevoegde autoriteit van 

een land van ontvangst echter merkt dat er 

op haar grondgebied niet wordt voldaan 

aan verplichtingen met betrekking waartoe 

deze verordening geen 

verantwoordelijkheid toekent aan de 

lidstaat van ontvangst, vereist een nauwe 

samenwerking dat die autoriteit de 

bevoegde autoriteit van de lidstaat van 

herkomst daarvan in kennis stelt zodat deze 

laatste de aangewezen maatregelen neemt. 

Dit is met name het geval bij schendingen 

van de regels inzake betrouwbaarheid, 

beroepskennis en 

vakbekwaamheidsvereisten. Bovendien 

moet, met het oog op het beschermen van 

consumenten, de bevoegde autoriteit van 

de lidstaat van ontvangst het recht hebben 

te interveniëren als de lidstaat van 

herkomst nalaat de aangewezen 

maatregelen te nemen of als de genomen 

maatregelen niet volstaan. 

 

Amendement  22 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 18 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (18 bis) PEPP-spaarders moeten 

het recht hebben een PEPP in een andere 

lidstaat dan de lidstaat waar zij wonen te 

verwerven of te kopen, en moeten het 

recht hebben tegelijkertijd in meer dan 

één compartiment te sparen, terwijl op een 

PEPP de fiscale prikkels van toepassing 

moeten zijn van de lidstaat waar de 

PEPP-spaarder woont, teneinde fiscaal 

misbruik in verband met verschillen in de 

nationale belastingstelsels te voorkomen. 
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Amendement  23 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 19 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (19 bis) De intrekking van de 

PEPP-vergunning door EIOPA laat alle 

verplichtingen van de PEPP-aanbieder 

jegens de PEPP-spaarder of de PEPP-

begunstigde onverlet. 

 

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) Om een soepele overgang voor 

PEPP-aanbieders mogelijk te maken, zal de 

verplichting tot het aanbieden van PEPP's 

met compartimenten voor elke lidstaat vijf 

jaar na de inwerkingtreding van deze 

verordening van toepassing zijn. PEPP-

aanbieders moeten om aan deze 

voorwaarde te voldoen voor 

compartimenten partnerschappen kunnen 

sluiten. Bij de start van een PEPP dient de 

aanbieder echter in de overeenkomst 

informatie te verstrekken over het feit 

welke nationale compartimenten direct 

beschikbaar zijn om mogelijke misleiding 

van de consument te voorkomen. Wanneer 

een PEPP nog niet meeneembaar is, moet 

de PEPP-spaarder de mogelijkheid 

hebben om kosteloos over te stappen om 

de meeneembaarheid te waarborgen. 

 

Amendement  25 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 bis) Wanneer een PEPP-

spaarder naar een andere lidstaat verhuist 

en gebruikmaakt van de 

meeneembaarheidsdienst om een nieuw 

compartiment te openen, moet hij in het 

genot komen van belastingvoordelen die 

gelijkwaardig zijn aan die voor lokale 

PEPP-spaarders. 

 

Amendement  26 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 21 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (21 ter) Indien de PEPP-spaarder 

tijdens de overgangsperiode van vijf jaar 

na de inwerkingtreding van deze 

verordening van woonplaats verandert 

door te verhuizen naar een lidstaat waar 

de PEPP-aanbieder geen compartiment 

kan aanbieden, moet de PEPP-spaarder 

kosteloos kunnen overstappen naar een 

andere aanbieder. 

 

Amendement  27 

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 

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 

(22) Rekening houdend met de aard van 

het vastgestelde pensioenproduct en de 

betrokken administratieve lasten, dienen 

PEPP-aanbieders en -distributeurs 

duidelijke, gemakkelijk te begrijpen 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 
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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. 

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 en garanties, 

met inbegrip van risico's in verband met 

milieu-, sociale en governancefactoren, 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. 

 

Amendement  28 

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. In het 

geval van de standaardoptie moeten 

PEPP-spaarders een beslissingsboom 

raadplegen die hen helpt bij het maken 

van die keuze. 

 

Amendement  29 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 24 

 

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 

(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 
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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. 

moeten ook verantwoordelijk zijn voor de 

nauwkeurigheid van het essentiële-

informatiedocument voor PEPP's. 

__________________ __________________ 

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  30 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(27) De details van de informatie die in 

het essentiële-informatiedocument voor 

PEPP’s moet worden opgenomen, naast 

elementen waarin al in het essentiële-

informatiedocument voor verpakte 

retailbeleggingsproducten en 

verzekeringsgebaseerde 

beleggingsproducten op grond van 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 is 

voorzien en de presentatie van deze 

informatie moeten verder worden 

geharmoniseerd via technische 

reguleringsnormen ter aanvulling van de 

technische reguleringsnormen die zijn 

vastgesteld in de gedelegeerde 

verordening van de Commissie van 8 

maart 201734, rekening houdend met 

(27) De details van de informatie die in 

het essentiële-informatiedocument voor 

PEPP’s moet worden opgenomen en de 

presentatie van deze informatie moeten 

verder worden geharmoniseerd via 

technische reguleringsnormen, rekening 

houdend met bestaand en lopend 

onderzoek naar consumentengedrag, 

inclusief resultaten van het testen van de 

effectiviteit van verschillende manieren om 

informatie aan de consument te 

presenteren. 
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bestaand en lopend onderzoek naar 

consumentengedrag, inclusief resultaten 

van het testen van de effectiviteit van 

verschillende manieren om informatie aan 

de consument te presenteren. 

__________________  

34 Gedelegeerde Verordening van de 

Commissie van 8 maart 2017 tot 

aanvulling van 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) door de 

vaststelling van technische 

reguleringsnormen voor de presentatie, 

inhoud, evaluatie en herziening van 

essentiële-informatiedocumenten en de 

voorwaarden voor het voldoen aan het 

vereiste om dergelijke documenten te 

verstrekken. 

 

 

Amendement  31 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 27 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (27 bis) Het essentiële-

informatiedocument moet uit twee delen 

bestaan. In het eerste – algemene – deel 

moet algemene informatie over het PEPP 

worden verstrekt. In het tweede – 

specifieke – deel moet de informatie 

worden verstrekt die per lidstaat verschilt, 

zoals de pensioenleeftijd. 

 

Amendement  32 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 
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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 

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. 

(29) PEPP-aanbieders dienen een tot 

PEPP-spaarders gericht pensioenoverzicht 

op te stellen, om hen te voorzien van zeer 

belangrijke persoonlijke en generieke 

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. Het 

pensioenoverzicht wordt jaarlijks 

uitgereikt aan de PEPP-spaarder. 

 

Amendement  33 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 29 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (29 bis) PEPP-aanbieders moeten 

PEPP-spaarders een pensioenplan en 

prognoses over de waarde van de 

spaargelden, het rendement en ramingen 

van de inflatie en de economische groei 

verstrekken. 

 

Amendement  34 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 30 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(30) PEPP-aanbieders moeten PEPP-

spaarders voldoende tijd vóór het pensioen 

informeren over hun uitbetalingsopties. 

Ingeval de pensioenuitkering niet in de 

vorm van een levenslange lijfrente wordt 

uitbetaald, moeten deelnemers van wie de 

pensionering nadert, informatie over de 

(30) PEPP-aanbieders moeten PEPP-

spaarders voldoende tijd vóór het pensioen 

informeren over hun uitbetalingsopties. 

Hierbij dienen PEPP-spaarders ook te 

worden gewezen op de mogelijkheid om 

van uitbetalingsoptie te wisselen. In het 

kader van de standaardoptie moet een 
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beschikbare uitkeringsproducten ontvangen 

teneinde de financiële planning voor de 

pensionering te vergemakkelijken. 

eenmalige uitkering van een bedrag 

ineens van ten hoogste 30 % mogelijk 

zijn; het resterende bedrag dient als 

levenslange lijfrente te worden uitbetaald. 

Eén jaar vóór de pensionering moet een 

laatste keer op deze mogelijkheid worden 

gewezen. Ingeval de pensioenuitkering niet 

in de vorm van een levenslange lijfrente 

wordt uitbetaald, moeten deelnemers van 

wie de pensionering nadert, informatie 

over de beschikbare uitkeringsproducten 

ontvangen teneinde de financiële planning 

voor de pensionering te vergemakkelijken. 

 

Amendement  35 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 31 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(31) Tijdens de fase waarin 

pensioenuitkeringen worden uitbetaald, 

moeten PEPP-gerechtigden informatie over 

hun uitkeringen en de desbetreffende 

betalingsmogelijkheden blijven ontvangen. 

Dat is met name van belang wanneer 

tijdens de uitbetalingsfase een significant 

deel van het beleggingsrisico door de 

PEPP-gerechtigden wordt gedragen. PEPP-

gerechtigden moeten ook van elke 

verlaging van de hun toekomende 

uitkeringen in kennis worden gesteld 

voordat deze verlaging wordt toegepast en 

nadat een beslissing die zal leiden tot 

verlaging is genomen. Als best practice 

wordt PEPP-aanbieders aanbevolen PEPP-

gerechtigden te raadplegen alvorens een 

dergelijke beslissing wordt genomen. 

(31) Tijdens de fase waarin 

pensioenuitkeringen worden uitbetaald, 

moeten PEPP-gerechtigden informatie over 

hun uitkeringen en de desbetreffende 

betalingsmogelijkheden blijven ontvangen. 

Dat is met name van belang wanneer 

tijdens de uitbetalingsfase een significant 

deel van het beleggingsrisico door de 

PEPP-gerechtigden wordt gedragen. PEPP-

gerechtigden moeten ook van elke 

verlaging van de hun toekomende 

uitkeringen in kennis worden gesteld 

voordat deze verlaging wordt toegepast en 

nadat een beslissing die zal leiden tot 

verlaging is genomen. PEPP-aanbieders 

wordt aanbevolen PEPP-gerechtigden te 

raadplegen alvorens een dergelijke 

beslissing wordt genomen. 

 

Amendement  36 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 32 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 
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(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, met 

inbegrip van langetermijnverplichtingen. 

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 de beleggingen af te stemmen 

op de langetermijnverplichtingen van de 

PEPP-spaarder, en die hen verplicht 

prudent te handelen. Naleving van het 

prudentiebeginsel vereist derhalve een 

beleggingsbeleid dat is toegespitst op de 

klantenstructuur van de individuele PEPP-

aanbieder. 

 

Amendement  37 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 33 

 

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 en sociale 

vooruitgang. Bij de toepassing van het 

prudentiebeginsel wordt ook rekening 

gehouden met de rol van milieu-, sociale 

en governancefactoren in het 

beleggingsproces. 
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Amendement  38 

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. 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. Deze 

risicobeoordeling moet ook ter 

beschikking worden gesteld aan EIOPA 

en de bevoegde autoriteiten, alsook aan de 

PEPP-spaarders. 

 

Amendement  39 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 38 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (38 bis) Indien een aanbieder een 

bepaalde beleggingsoptie niet kan 

aanbieden omdat hij deze niet of slechts in 

één lidstaat kan aanbieden, moet hij de 

optie in het kader van een 

productpartnerschap kunnen aanbieden. 

 

Amendement  40 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(39) De standaardbeleggingsoptie moet (39) De standaardbeleggingsoptie moet 
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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. 

de PEPP-spaarder in staat stellen het reëel 

belegde kapitaal vóór aftrek van de 

cumulatieve vergoedingen en kosten, en 

na inflatiecorrectie, te recupereren. 

 

Amendement  41 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 39 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (39 bis) In gerechtvaardigde 

gevallen, zoals bij bewezen nalatigheid, 

wetsovertredingen of belastingontwijking, 

of wanneer een vergunning voor een 

PEPP wordt ingetrokken, moeten PEPP-

spaarders kunnen overstappen naar een 

andere aanbieder zonder dat hiervoor 

kosten in rekening worden gebracht of dat 

ze vastzitten aan een contract. 

 

Amendement  42 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 42 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(42) Transparantie van kosten en 

vergoedingen is essentieel om vertrouwen 

op te bouwen met PEPP-spaarders en hen 

in staat te stellen gefundeerde keuzes te 

maken. Dienovereenkomstig moet het 

gebruik van niet-transparante 

prijsmethoden worden verboden. 

(42) Transparantie en billijkheid van 

kosten en vergoedingen zijn essentieel om 

vertrouwen op te bouwen met PEPP-

spaarders en hen in staat te stellen 

gefundeerde keuzes te maken. 

Dienovereenkomstig moet het gebruik van 

niet-transparante prijsmethoden worden 

verboden. 

 

Amendement  43 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 44 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(44) De Commissie moet ontwerpen 

van technische uitvoeringsnormen 

vaststellen die door de ETA's, via het 

Gemengd Comité, zijn ontwikkeld met 

betrekking tot de presentatie en de inhoud 

van specifieke elementen van het 

essentiële-informatiedocument voor 

PEPP’s die niet vallen onder de [PRIIPs 

KID RTS] in overeenstemming met de 

artikelen 10 tot en met 14 van 

Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad35, 

Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad36 en 

Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad37. De 

Commissie moet het technische werk van 

de ETA's aanvullen door 

consumentenonderzoeken uit te voeren 

naar de presentatie van het essentiële-

informatiedocument zoals door de ETA's 

voorgesteld. 

Schrappen 

__________________  

35 Verordening (EU) nr. 1093/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot oprichting van een 

Europese toezichthoudende autoriteit 

(Europese Bankautoriteit), tot wijziging 

van Besluit nr. 716/2009/EG en tot 

intrekking van Besluit 2009/78/EG van de 

Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, 

blz. 12). 

 

36 Verordening (EU) nr. 1094/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 

24 november 2010 tot oprichting van een 

Europese toezichthoudende autoriteit 

(Europese Autoriteit voor verzekeringen 

en bedrijfspensioenen), tot wijziging van 

Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking 

van Besluit 2009/79/EG van de 

Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 

48). 

 

37 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van 

het Europees Parlement en de Raad van 
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24 november 2010 tot oprichting van een 

Europese toezichthoudende autoriteit 

(Europese Autoriteit voor effecten en 

markten), tot wijziging van Besluit nr. 

716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 

2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 

van 15.12.2010, blz. 84). 

 

Amendement  44 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 46 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (46 bis) Bevoegde instanties moeten 

overeenkomstig de EU-wetgeving 

representatieve vorderingen kunnen 

instellen ter bescherming van de 

collectieve belangen van PEPP-spaarders 

en PEPP-begunstigden. 

 

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 en 

veilige procedure naar een andere 

aanbieder over te stappen. In het geval van 

de standaardoptie moet dit uitsluitend 

mogelijk zijn tijdens de opbouwfase omdat 

met het oog op de 

consumentenbescherming beoogd wordt 

voor betrouwbare annuïteiten te zorgen, 

en overstappen negatieve financiële 

gevolgen kan hebben. 
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Amendement  46 

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 en op verzoek van de PEPP-

spaarder. PEPP-aanbieders moeten op 

vrijwillige basis extra middelen, zoals een 

technische oplossing, kunnen gebruiken bij 

de oprichting van de overstapdienst. 

 

Amendement  47 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 49 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(49) De consument moet, voordat hij 

toestemming verleent om over te stappen, 

worden geïnformeerd over alle stappen van 

de procedure die noodzakelijk zijn om de 

overstap te voltooien. 

(49) De consument moet, voordat hij 

toestemming verleent om over te stappen, 

worden geïnformeerd over alle stappen en 

de kosten van de procedure die 

noodzakelijk zijn om de overstap te 

voltooien, teneinde de PEPP-spaarder in 

de gelegenheid te stellen een 

geïnformeerde beslissing te nemen over de 

overstapdienst. 

 

Amendement  48 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 51 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (51 bis) PEPP-spaarders die 

overwegen over te stappen moeten worden 

geïnformeerd over het potentiële verlies 

van fiscale prikkels en over de andere 

financiële gevolgen van het overstappen 
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en van het overdragen van activa aan een 

andere, en onder een andere regeling voor 

fiscale prikkels vallende, PEPP-

aanbieder. De bevoegde autoriteiten 

moeten, als onderdeel van het proces van 

het faciliteren van het overstappen en het 

overdragen van activa in het geval van 

een PEPP-opname, de PEPP-spaarders in 

het geval van een overstap informeren 

over de beschikbaarheid van alternatieve 

PEPP-aanbieders en alternatieve PEPP-

producten die voor identieke of 

vergelijkbare fiscale prikkels in 

aanmerking komen, teneinde de 

financiële verliezen tot een minimum te 

beperken. 

 

Amendement  49 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 53 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(53) PEPP-spaarders zouden de vrijheid 

moeten hebben om bij het toetreden tot een 

PEPP te beslissen over hun 

uitbetalingskeuze (annuïteiten, bedrag 

ineens of andere keuze) in de afbouwfase, 

maar met de mogelijkheid om hun keuze 

daarna om de vijf jaar te herzien teneinde 

hun uitbetalingskeuze optimaal te kunnen 

aanpassen aan hun behoeften wanneer zij 

het pensioen naderen. 

(53) PEPP-spaarders zouden de vrijheid 

moeten hebben om bij het toetreden tot een 

PEPP te beslissen over hun 

uitbetalingskeuze (periodieke 

pensioenbetalingen, bedrag ineens of 

andere keuze) in de afbouwfase, maar met 

de mogelijkheid om hun keuze daarna om 

de vijf jaar te herzien teneinde hun 

uitbetalingskeuze optimaal te kunnen 

aanpassen aan hun behoeften wanneer zij 

het pensioen naderen. 

 

Amendement  50 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(54) PEPP-aanbieders moeten een breed 

scala aan afbouwopties aan PEPP-

spaarders kunnen aanbieden. Deze aanpak 

zou het doel bereiken van een verhoogde 

(54) PEPP-aanbieders moeten 

gedurende de afbouwfase een toereikend 

scala aan afbouwopties aan PEPP-

spaarders kunnen aanbieden. Deze aanpak 
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marktpenetratie van het PEPP via meer 

flexibiliteit en keuze voor PEPP-spaarders. 

Aanbieders zouden daardoor hun PEPP's 

op de meest kosteneffectieve wijze kunnen 

ontwerpen. Hij is coherent met ander EU-

beleid en politiek haalbaar, aangezien de 

lidstaten zo voldoende ruimte hebben om 

te beslissen welke afbouwopties zij willen 

aanmoedigen. 

zou het doel bereiken van een verhoogde 

marktpenetratie van het PEPP via meer 

flexibiliteit en keuze voor PEPP-spaarders. 

Aanbieders zouden daardoor hun PEPP's 

op de meest kosteneffectieve wijze kunnen 

ontwerpen. Hij is coherent met ander EU-

beleid en politiek haalbaar, aangezien de 

lidstaten zo voldoende ruimte hebben om 

te beslissen welke afbouwopties zij willen 

aanmoedigen. 

 

Amendement  51 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 54 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (54 bis) In het kader van de 

standaardoptie moet een vast percentage 

van 70 % van de uitbetalingen worden 

uitgekeerd in de vorm van annuïteiten. 

 

Amendement  52 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 66 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(66) De verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van deze 

verordening, zoals bij de uitwisseling of 

doorgifte van persoonsgegevens door de 

bevoegde autoriteiten, moet plaatsvinden in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

2016/679 van het Europees Parlement en 

de Raad39en iedere uitwisseling of 

doorgifte van informatie door de ETA's 

moet plaatsvinden in overeenstemming met 

Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad40. 

(66) De verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van deze 

verordening, zoals bij de uitwisseling of 

doorgifte van persoonsgegevens door de 

bevoegde autoriteiten, de opslag van 

persoonsgegevens in het door EIOPA 

beheerde centrale register en de 

verwerking van persoonsgegevens door 

PEPP-aanbieders of PEPP-distributeurs, 
moet plaatsvinden in overeenstemming met 

Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad39, 

Richtlijn (EU) 2016/680 van het Europees 

Parlement en de Raad39 bis en een 

verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de 

bescherming van persoonsgegevens in 
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elektronische communicatie, en tot 

intrekking van Richtlijn 2002/58/EG 

(verordening betreffende privacy en 

elektronische communicatie). Iedere 

uitwisseling of doorgifte van informatie 

door de ETA's moet plaatsvinden in 

overeenstemming met Verordening (EG) 

nr. 45/2001 van het Europees Parlement en 

de Raad40. 

_________________ _________________ 

39 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1). 

39 Verordening (EU) 2016/679 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG (algemene verordening 

gegevensbescherming) (PB L 119 van 

4.5.2016, blz. 1).  

 39 bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

27 april 2016 betreffende de bescherming 

van natuurlijke personen in verband met 

de verwerking van persoonsgegevens door 

bevoegde autoriteiten met het oog op de 

voorkoming, het onderzoek, de opsporing 

en de vervolging van strafbare feiten of de 

tenuitvoerlegging van straffen, en 

betreffende het vrije verkeer van die 

gegevens en tot intrekking van 

Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 

(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89). 

40 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de communautaire 

instellingen en organen en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 

12.1.2001, blz. 1). 

40 Verordening (EG) nr. 45/2001 van het 

Europees Parlement en de Raad van 

18 december 2000 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van 

persoonsgegevens door de communautaire 

instellingen en organen en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens (PB L 8 van 

12.1.2001, blz. 1). 
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Amendement  53 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 66 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (66 bis) Gezien de gevoeligheid van 

persoonlijke financiële gegevens is een 

sterke gegevensbescherming van groot 

belang. Derhalve wordt aanbevolen dat 

gegevensbeschermingsautoriteiten nauw 

betrokken zijn bij de uitvoering van en het 

toezicht op deze verordening. 

 

Amendement  54 

Voorstel voor een verordening 

Overweging 70 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (70 bis) Gezien de mogelijke 

gevolgen van deze verordening op de 

lange termijn is het van groot belang dat 

de ontwikkelingen tijdens de eerste 

toepassingsfase nauwlettend worden 

gemonitord. Bij de evaluatie moet de 

Commissie ook rekening houden met de 

ervaringen van de EIOPA, 

belanghebbenden en deskundigen, en ze 

moet het Europees Parlement en de Raad 

in kennis stellen van eventuele 

bevindingen. 

 

Amendement  55 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

In deze verordening worden eenvormige 

regels vastgesteld voor de 

vergunningverlening voor, de 

ontwikkeling en distributie van en het 

toezicht op persoonlijke pensioenproducten 

In deze verordening worden eenvormige 

regels vastgesteld voor de verlening en 

intrekking van vergunningen voor, de 

ontwikkeling en distributie van en het 

toezicht op persoonlijke pensioenproducten 
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die in de Unie worden gedistribueerd onder 

de benaming "pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct" of "PEPP". 

die in de Unie worden gedistribueerd onder 

de benaming "pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct" of "PEPP". 

 

Amendement  56 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) voorziet in de opbouw van kapitaal 

tot aan de pensionering, met slechts 

beperkte mogelijkheden voor vervroegde 

opname vóór pensionering; 

c) voorziet in de opbouw van kapitaal 

tot aan de pensionering; 

Motivering 

Gezien de aard van PEPP's moet opbouw tot aan de pensionering verplicht zijn, ongeacht de 

beleggingsoptie. 

 

Amendement  57 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 1 – letter d 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

d) voorziet in een inkomen bij 

pensionering; 

d) voorziet in een pensioenuitkering 

bij pensionering; 

Motivering 

Aanpassing aan punt 9. 

 

Amendement  58 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) "pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct (PEPP)": een langetermijn 

2) "pan-Europees persoonlijk 

pensioenproduct (PEPP)": een persoonlijk 
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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; 

pensioenproduct een persoonlijk 

pensioenproduct op lange termijn dat op 

grond van een overeengekomen PEPP-

regeling wordt aangeboden door een 

financiële onderneming als bedoeld in 

artikel 5, 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; 

 

Amendement  59 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. "PEPP-spaarder": 3) "PEPP-spaarder": een natuurlijke 

persoon die een PEPP-overeenkomst sluit 

met een PEPP-aanbieder of -distributeur; 

 

Amendement  60 

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; 

Schrappen 

__________________  

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). 
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Amendement  61 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) een cliënt in de zin van Richtlijn 

2002/92/EG van het Europees Parlement 

en de Raad42, indien die cliënt niet 

kwalificeert als een professionele cliënt in 

de zin van artikel 4, lid 1, punt 10, van 

Richtlijn 2014/65/EU; 

Schrappen 

__________________  

42 Richtlijn 2002/92/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van 9 december 

2002 betreffende verzekeringsbemiddeling 

(PB L 9 van 15.1.2003, blz. 3). 

 

 

Amendement  62 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 10 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(10) "opbouwfase": de periode waarin 

de activa (stortingen) worden opgebouwd 

op een PEPP-rekening en die in de regel 

loopt tot de pensioenleeftijd van de PEPP-

gerechtigde; 

10) "opbouwfase": de periode waarin 

de activa (stortingen) worden opgebouwd 

op een PEPP-rekening en die in de regel 

loopt tot het begin van de afbouwfase van 

de PEPP; 

Motivering 

Zie motivering bij artikel 2, lid 1, onder c). 

 

Amendement  63 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) "annuïteit": bedrag dat periodiek 

wordt betaald gedurende een bepaalde 

periode, zoals gedurende het leven van de 

12) "annuïteit": bedrag dat periodiek 

wordt betaald gedurende de periode van 

het leven van de PEPP-gerechtigde als 



 

AD\1158463NL.docx 37/101 PE618.145v03-00 

 NL 

PEPP-gerechtigde of gedurende een 

bepaald aantal jaar, als tegenprestatie 

voor een belegging; 

tegenprestatie voor een belegging; 

Motivering 

Het doel van een pensioen is het verschaffen van een oudedagsuitkering en het bieden van 

bescherming tegen ouderdomsarmoede. Daarom moet er sprake zijn van een betaling 

gedurende het hele leven. 

 

Amendement  64 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 12 bis) "uitkering ineens": de betaling 

van het opgebouwde kapitaal aan het 

einde van de opbouwfase; 

 

Amendement  65 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(20) "compartiment": een segment dat 

binnen elke individuele PEPP-rekening 

wordt geopend en voldoet aan de wettelijke 

eisen en voorwaarden voor het gebruik van 

fiscale prikkels die op nationaal niveau 

voor het beleggen in een PEPP zijn 

vastgesteld door de lidstaat van woonplaats 

van de PEPP-spaarder. Bijgevolg kan een 

PEPP-spaarder of een PEPP-gerechtigde in 

elk compartiment zitten, afhankelijk van de 

desbetreffende wettelijke vereisten voor de 

opbouw- en afbouwfasen; 

20) "compartiment": een nationaal 

segment dat binnen elke individuele PEPP-

rekening wordt geopend en voldoet aan de 

wettelijke eisen en voorwaarden voor het 

gebruik van fiscale prikkels die op 

nationaal niveau voor het beleggen in een 

PEPP zijn vastgesteld door de lidstaat van 

woonplaats van de PEPP-spaarder. 

Bijgevolg kan een PEPP-spaarder of een 

PEPP-gerechtigde in elk compartiment 

zitten, afhankelijk van de desbetreffende 

wettelijke vereisten voor de opbouw- en 

afbouwfasen; 

Motivering 

Ter verduidelijking. 
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Amendement  66 

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, 

lasten en kosten die direct of indirect door 

de beleggers worden gedragen; 

21) "kapitaal": totaal van de 

kapitaalinbrengen en ongestort toegezegd 

kapitaal, berekend op basis van belegbare 

bedragen vóór aftrek van alle 

vergoedingen, lasten en kosten die direct of 

indirect door de beleggers worden 

gedragen; 

Motivering 

Het doel van het amendement is het in stand houden van het kapitaal. 

 

Amendement  67 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 2 – alinea 1 – punt 21 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 21 bis) "kapitaalbescherming": een 

garantie voor het opgebouwde belegde 

kapitaal vóór aftrek van vergoedingen, 

lasten en kosten, en na inflatiecorrectie; 

 

Amendement  68 

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 

24) "standaardoptie": een 

pensioenproduct dat elke aanbieder moet 

aanbieden in overeenstemming met een 

beleggingsstrategie zoals bedoeld in 

artikel 37; 
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belegd; 

 

Amendement  69 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 25 bis) "biometrische risico's": risico's in 

verband met de levensverwachting, 

arbeidsongeschiktheid of overlijden; 

Motivering 

Aangezien een PEPP biometrische risico's kan afdekken, moet hiervan een standaarddefinitie 

worden opgenomen. 

 

Amendement  70 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 28 bis) "compartimentenpartnerschap": 

samenwerking tussen verschillende 

PEPP-aanbieders om compartimenten in 

alle lidstaten aan te bieden; 

 

Amendement  71 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 28 ter) "productpartnerschap": een 

samenwerking tussen PEPP-aanbieders 

die nodig is indien een aanbieder een 

beleggingsoptie niet of in een bepaalde 

lidstaat niet kan aanbieden; 
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Amendement  72 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 1 – letter f 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

f) beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen ("abi"-beheerders) 

waaraan overeenkomstig Richtlijn 

2011/61/EU van het Europees Parlement 

en de Raad47 vergunning is verleend. 

Schrappen 

__________________  

47 Richtlijn 2011/61/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 8 juni 2011 

inzake beheerders van alternatieve 

beleggingsinstellingen en tot wijziging 

van de Richtlijnen 2003/41/EG en 

2009/65/EG en van de Verordeningen 

(EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 

1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 

1). 

 

 

Amendement  73 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) informatie over de identiteit van de 

aanvrager en diens huidige en eerdere 

financiële ervaring en achtergrond; 

b) informatie over de identiteit van de 

aanvrager, met inbegrip van de volledige 

naam, het adres, het nummer van 

inschrijving in het handelsregister, zijn 

aandelenkapitaal en diens huidige en 

eerdere financiële ervaring en achtergrond; 

 

Amendement  74 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – alinea 2 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de identiteit van de personen die 

het bedrijf van het ontwikkelen en/of 

Schrappen 
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distribueren van het PEPP feitelijk leiden; 

 

Amendement  75 

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 

onder meer de rol die milieu-, sociale en 

governancefactoren spelen in het 

beleggingsproces, en de 

langetermijngevolgen en externe effecten 

van de beleggingsbeslissingen; 

 

Amendement  76 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. EIOPA mag om verduidelijking en 

aanvullende informatie vragen met 

betrekking tot de uit hoofde van lid 1 

verstrekte documentatie en informatie. 

3. EIOPA mag de in lid 1 genoemde 

financiële ondernemingen om 

verduidelijking en aanvullende informatie 

vragen met betrekking tot de uit hoofde 

van lid 1 verstrekte documentatie en 

informatie. 

 

Amendement  77 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. EIOPA mag de bevoegde autoriteit 

van de financiële onderneming die de 

vergunning aanvraagt, om verduidelijking 

en informatie vragen ten aanzien van de in 

lid 2 genoemde documentatie. De 

bevoegde autoriteit antwoordt op het 

verzoek binnen 10 werkdagen vanaf de 

4. Wanneer zij een aanvraag voor 

een PEPP-vergunning ontvangt, 

informeert EIOPA de nationale bevoegde 

autoriteit. EIOPA mag de bevoegde 

autoriteit van de financiële onderneming 

die de vergunning aanvraagt, om 

verduidelijking en informatie vragen ten 
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datum waarop zij het door EIOPA 

ingediende verzoek heeft ontvangen. 

aanzien van de in lid 2 genoemde 

documentatie. De bevoegde autoriteit 

antwoordt op het verzoek binnen 

10 werkdagen vanaf de datum waarop zij 

het door EIOPA ingediende verzoek heeft 

ontvangen. 

 

Amendement  78 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 5 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. Alle verdere wijzigingen van de in 

de leden 1 en 2 bedoelde documentatie en 

informatie worden onverwijld ter kennis 

gebracht van EIOPA. 

5. Alle verdere wijzigingen van de in 

de leden 1 en 2 bedoelde documentatie en 

informatie worden door financiële 

ondernemingen onverwijld ter kennis 

gebracht van EIOPA. 

 

Amendement  79 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) het voorgestelde PEPP is 

gebaseerd op een beleggingsstrategie 

waarin is vermeld in welke mate in het 

voorgestelde risicobeheersysteem van de 

aanbieder rekening wordt gehouden met 

milieu-, sociale en governancefactoren. 

 

Amendement  80 

Voorstel voor een verordening 

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 nationale autoriteit van de 

aanvrager. De bevoegde nationale 

autoriteit mag een bezwaar tegen een 
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aanvrager kenbaar maken onder 

vermelding van de redenen voor dit 

bezwaar, waarmee door EIOPA rekening 

zal worden gehouden. 

 

Amendement  81 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 4 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 4 bis. In het geval van intrekking van de 

vergunning door EIOPA stelt EIOPA de 

nationale bevoegde autoriteit daarvan 

onmiddellijk in kennis en coördineert en 

faciliteert zij, samen met de nationale 

bevoegde autoriteiten, het overstappen en 

overdragen van activa in 

overeenstemming met hoofdstuk VII van 

deze verordening, en de nationale 

bevoegde autoriteiten stellen de PEPP-

spaarders onmiddellijk in kennis van de 

gevolgen van de intrekking; indien een 

PEPP-vergunning wordt ingetrokken, 

mogen PEPP-spaarders kosteloos van 

PEPP-aanbieder veranderen, los van de 

overstapfrequenties die in artikel 48 

worden genoemd. 

 Indien de PEPP-spaarder geen gebruik 

maakt van de overstapdienst als bedoeld 

in lid 4bis heeft de PEPP-spaarder het 

recht om de PEPP-overeenkomst 

kosteloos te beëindigen middels een 

ondubbelzinnige verklaring waarin deze 

zijn of haar besluit meedeelt om de 

overeenkomst te beëindigen in het geval 

van intrekking van de PEPP-vergunning 

door EIOPA. De PEPP-aanbieder betaalt 

alle van de PEPP-spaarder ontvangen 

bedragen en alle bijkomende opgebouwde 

activa onverwijld aan de PEPP-spaarder 

terug. 
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Amendement  82 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 6 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. EIOPA stelt op kwartaalbasis de 

bevoegde autoriteiten van de in artikel 5, 

lid 1, genoemde financiële ondernemingen 

in kennis van besluiten tot verlening, 

weigering of intrekking van vergunning op 

grond van deze verordening. 

5. EIOPA stelt de bevoegde 

autoriteiten van de in artikel 5, lid 1, 

genoemde financiële ondernemingen 

onverwijld in kennis van besluiten tot 

verlening, weigering of intrekking van 

vergunning op grond van deze 

verordening. 

 

Amendement  83 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 7 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bestaande persoonlijke 

pensioenproducten kunnen worden 

omgezet in "PEPP's" na toestemming van 

EIOPA. 

2. Bestaande persoonlijke 

pensioenproducten kunnen worden 

omgezet in "PEPP's" na toestemming van 

EIOPA. In dergelijke gevallen is 

toestemming van de consument vereist. 

 

Amendement  84 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 8 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De in artikel 5, lid 1, genoemde 

financiële ondernemingen mogen niet door 

henzelf ontwikkelde PEPP's distribueren 

nadat hun door de bevoegde autoriteiten 

van hun lidstaat van herkomst 

vergunning tot distribueren is verleend. 

1. De in artikel 5, lid 1, genoemde 

financiële ondernemingen mogen niet door 

henzelf ontwikkelde PEPP's distribueren 

mits deze activiteit overeenkomstig de 

desbetreffende sectorale wetgeving onder 

het toepassingsgebied van de vergunning 

valt. De bevoegde autoriteiten stellen 

EIOPA in kennis van elke 

vergunningverlening en elke weigering tot 

het verlenen van een vergunning. 
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Amendement  85 

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, onder 

vermelding van informatie over de 

beschikbare nationale compartimenten en 

partnerschappen van elk PEPP, de 

aanbieder en distributeur van deze PEPP 

en de bevoegde autoriteit van de PEPP-

aanbieder of -distributeur bevat. Het 

register wordt in elektronische vorm 

publiek beschikbaar gesteld. 

 

Amendement  86 

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, en ze hebben het recht 

tegelijkertijd te sparen in meer dan één 

compartiment door hetzij een nieuw, 

aanvullend compartiment te openen en 

het bestaande compartiment te houden, 

hetzij door een nieuw compartiment te 

openen en het bestaande compartiment te 

sluiten. 

 

Amendement  87 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 12 – lid 2 
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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 zijn 

PEPP. 

 

Amendement  88 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De meeneembaarheid naar andere 

compartimenten wordt aangeboden door 

hetzij de PEPP-aanbieder, hetzij in het 

kader van 

compartimentenpartnerschappen. 

 

Amendement  89 

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. Uiterlijk vijf jaar na de 

inwerkingtreding van deze verordening 

biedt elk PEPP, na een verzoek aan de 

PEPP-aanbieder, nationale compartimenten 

aan voor alle lidstaten. 

 

Amendement  90 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 13 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. Tijdens de overgangsperiode 

bedoeld in lid 3 kunnen PEPP-spaarders 
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kosteloos overstappen naar een andere 

PEPP-aanbieder indien zij verhuizen 

naar een lidstaat waar nog geen 

compartiment voor hun PEPP wordt 

aangeboden. 

 

Amendement  91 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 14 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 14 bis 

 Compartimentenpartnerschappen tussen 

vergunninghoudende PEPP-aanbieders 

voor het aanbieden van nationale 

compartimenten 

 1. De in artikel 5 genoemde PEPP-

aanbieders kunnen 

compartimentenpartnerschappen voor het 

aanbieden van nationale compartimenten 

sluiten teneinde aan de verplichtingen van 

artikel 13 te kunnen voldoen. 

 2. EIOPA wordt in kennis gesteld 

van de tussen PEPP-aanbieders gesloten 

overeenkomsten inzake 

compartimentenpartnerschappen. 

 

Amendement  92 

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 

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 PEPP-

rekening van de PEPP-spaarder kosteloos 

een nieuw, aanvullend compartiment te 
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de termijn waarbinnen dit compartiment 

kan worden geopend. 

openen, met behoud van het bestaande 

compartiment, en over de termijn 

waarbinnen dit compartiment voor de 

PEPP-spaarder kan worden geopend. 

 

Amendement  93 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 2 – letter b 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

b) de datum vanaf wanneer de 

beleggingen naar het nieuw geopende 

compartiment moeten worden gericht; 

b) in het geval van overdracht de 

datum vanaf wanneer alle gedane 

deposito's naar het nieuw geopende 

compartiment moeten worden gericht; 

 

Amendement  94 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 15 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Uiterlijk drie maanden na de 

ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek 

verstrekt de PEPP-aanbieder de PEPP-

spaarder kosteloos volledige informatie en 

advies op grond van hoofdstuk IV, 

afdelingen II en III, met betrekking tot de 

voorwaarden die voor het nieuwe 

compartiment gelden. 

3. Uiterlijk één maand na de 

ontvangst van het in lid 2 bedoelde verzoek 

verstrekt de PEPP-aanbieder de PEPP-

spaarder kosteloos volledige informatie en 

kosteloos advies op grond van 

hoofdstuk IV, afdelingen II en III, met 

betrekking tot de voorwaarden die voor het 

nieuwe compartiment gelden. 

 

Amendement  95 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 16 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Onmiddellijk na ontvangst van het 

verzoek om overdracht van de gedane 

deposito's stelt de PEPP-aanbieder de 

PEPP-spaarder in kennis van alle 

gevolgen van deze overdracht van activa, 

waaronder voor de toepasselijke fiscale 
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prikkels, van de vergoedingen en kosten, 

en van de financiële gevolgen van het 

houden van het bestaande compartiment. 

 

Amendement  96 

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  97 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 17 – lid 1 

 

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  98 

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 het centraal 

publiek register bij EIOPA binnen één 

maand na de opening van het nieuwe 

compartiment. Het centraal publiek 

register is toegankelijk voor de nationale 

bevoegde autoriteiten, die in het geval van 

wijzigingen automatisch informatie 

ontvangen over de lokale compartimenten 

en gedetailleerde gegevens betreffende 

bestaande en nieuwe 
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partnerschapsregelingen voor 

compartimenten die tussen aanbieders 

zijn gesloten. Het centraal publiek register 
bevat ten minste: 

 

Amendement  99 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 19 – alinea 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Voor de distributie van PEPP's nemen de 

verschillende soorten PEPP-aanbieders en -

distributeurs de volgende regels in acht: 

Voor de distributie van PEPP's nemen de 

verschillende soorten PEPP-aanbieders en 

-distributeurs de volgende regels in dit 

hoofdstuk in acht: 

 

Amendement  100 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 21 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Alle documenten en informatie in het kader 

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. 

Alle documenten en informatie in het kader 

van dit hoofdstuk worden PEPP-cliënten 

op gemakkelijk toegankelijke wijze op de 

website van een PEPP-aanbieder ter 

beschikking gesteld, en kosteloos in een 

ander formaat van hun keuze verstrekt, 

hetzij in elektronische vorm, 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, 

hetzij op papier. 

 

Amendement  101 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Tijdens het productgoedkeuringsproces 

wordt een beoogde doelmarkt voor elk 

PEPP gespecificeerd, wordt gewaarborgd 

dat alle desbetreffende risico's voor een 

dergelijke beoogde doelmarkt zijn 

geëvalueerd en dat de geplande 

distributiestrategie in samenhang is met 

de beoogde doelmarkt, en worden 

redelijke stappen genomen om ervoor te 

zorgen dat het PEPP op de beoogde 

doelmarkt wordt gedistribueerd. 

Schrappen 

 

Amendement  102 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

De PEPP-aanbieder begrijpt en toetst ook 

regelmatig de PEPP's die hij aanbiedt, 

waarbij rekening wordt gehouden met alle 

gebeurtenissen die materiële gevolgen 

kunnen hebben voor het potentiële risico 

voor de beoogde doelmarkt, om ten minste 

te beoordelen of het PEPP blijft 

beantwoorden aan de behoeften van de 

beoogde doelmarkt en of de geplande 

distributiestrategie passend blijft. 

Schrappen 

 

Amendement  103 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

PEPP-aanbieders verstrekken aan alle 

PEPP-distributeurs alle adequate 

informatie over het PEPP en het 

productgoedkeuringsproces, met inbegrip 

van de beoogde doelmarkt van het PEPP. 

PEPP-aanbieders verstrekken aan alle 

PEPP-distributeurs alle adequate 

informatie over het PEPP en het 

productgoedkeuringsproces. 

 



 

PE618.145v03-00 52/101 AD\1158463NL.docx 

NL 

Amendement  104 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 22 – lid 1 – alinea 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

PEPP-distributeurs beschikken over 

adequate regelingen om de in de vijfde 

alinea genoemde informatie te verkrijgen 

en de kenmerken en de beoogde 

doelmarkt van elk PEPP te begrijpen. 

PEPP-distributeurs beschikken over 

adequate regelingen om de in de vijfde 

alinea genoemde informatie te verkrijgen. 

 

Amendement  105 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk 4 – afdeling 2 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

INFORMATIEVERSTREKKING IN DE 

PRECONTRACTUELE FASE 
RECLAME EN 
INFORMATIEVERSTREKKING IN DE 

PRECONTRACTUELE FASE 

 

Amendement  106 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Essentiële-informatiedocument voor 

PEPP's 
Algemene bepalingen betreffende het 
essentiële-informatiedocument voor 

PEPP's 

Motivering 

Als gevolg van de verwijzing (in artikel 23, lid 2) naar de artikelen 5, lid 2, en 8 t/m 18 van 

Verordening (EU) nr. 1286/2014 is er sprake van rechtsonzekerheid. De bepalingen 

betreffende reclame en precontractuele informatie moeten bij voorkeur in de verordening zelf 

worden opgenomen. 
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Amendement  107 

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. 

Schrappen 

 

Amendement  108 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Elke lidstaat kan van de PEPP-

aanbieder of van de persoon die een 

PEPP aanbiedt vereisen dat deze het 

essentiële-informatiedocument vooraf 

verstrekt aan de voor de in die lidstaat 

verhandelde PEPP's bevoegde autoriteit. 

 

Amendement  109 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Het essentiële-informatiedocument 

bevat precontractuele informatie. Het 

document is accuraat, eerlijk en duidelijk 

en mag niet misleidend zijn. Het bevat 

essentiële informatie en strookt met alle 

bindende contractuele documenten, met 

de ter zake doende delen van de 

documenten houdende het aanbod en met 

de voorwaarden van het PEPP. 
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Amendement  110 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. Tijdig vóór het sluiten van een 

PEPP-overeenkomst wordt het document 

kosteloos aan PEPP-spaarders verstrekt. 

 

Amendement  111 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quinquies. Het essentiële-

informatiedocument is een 

opzichzelfstaand document dat duidelijk 

verschilt van marketingmaterialen. Het 

bevat geen verwijzingen naar 

marketingmateriaal. Het kan verwijzen 

naar andere documenten, waaronder, 

indien van toepassing, een prospectus, 

maar alleen wanneer de verwijzing te 

maken heeft met de informatie die uit 

hoofde van deze verordening in het 

essentiële-informatiedocument moet 

staan. 

 

Amendement  112 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 sexies. Elk essentiële-

informatiedocument heeft betrekking op 

één beleggingsoptie. 
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Amendement  113 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 septies. Het essentiële-

informatiedocument voor een PEPP 

wordt, ter bevordering van de 

vergelijkbaarheid, beknopt opgesteld als 

een kort document dat uit maximaal drie 

geprinte pagina's in A4-formaat bestaat. 

Wanneer het document niet in papieren 

versie maar op een andere duurzame 

drager wordt verstrekt, kan het een 

gelaagde vorm worden gegeven met het 

oog op de praktische aspecten van het 

essentiële-informatiedocument voor een 

PEPP. Het essentiële-

informatiedocument: 

 a) is op zodanige wijze gepresenteerd 

en vormgegeven dat het gemakkelijk 

leesbaar is, met gebruik van tekens van 

leesbare grootte; 

 b) is toegespitst op de essentiële 

informatie die PEPP-spaarders nodig 

hebben; 

 c) is ondubbelzinnig en geschreven 

in een taal en een stijl die de boodschap 

op zodanige wijze overbrengen dat de 

informatie gemakkelijk kan worden 

begrepen, meer bepaald in een 

taalgebruik dat duidelijk, nauwkeurig en 

begrijpelijk is. 

 

Amendement  114 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 octies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 octies. Wanneer in het essentiële-

informatiedocument kleuren worden 

gebruikt, doen deze geen afbreuk aan de 

begrijpelijkheid van de informatie als het 
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essentiële-informatiedocument in zwart-

wit wordt afgedrukt of gefotokopieerd. 

 

Amendement  115 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 2 nonies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 nonies. Wanneer de bedrijfsnaam 

of het logo van de PEPP-aanbieder of de 

groep waarvan hij deel uitmaakt wordt 

gebruikt, mag dat niet de aandacht van de 

informatie in het essentiële-

informatiedocument afleiden of de 

leesbaarheid van de tekst bemoeilijken. 

 

Amendement  116 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. Naast de in artikel 8, lid 3, onder 

c), van Verordening (EU) nr. 1286/2014 

genoemde informatie bevat het onderdeel 

met het kopje "Wat is dit voor een 

product?" de volgende informatie: 

Schrappen 

i) een beschrijving van de 

pensioenuitkeringen en de mate waarin 

deze zijn gegarandeerd; 

 

ii) een eventuele minimum- of 

maximumduur voor deelneming aan de 

PEPP-regeling; 

 

iii) de pensioenleeftijd;  

iv) algemene informatie over de 

meeneembaarheidsdienst, met inbegrip 

van informatie over de compartimenten; 

 

v) algemene informatie over de 

overstapdienst en een verwijzing naar de 

op grond van artikel 50 over de 

overstapdienst beschikbare specifieke 
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informatie; 

vi) informatie beschikbaar over de 

prestaties van het beleggingsbeleid in 

termen van milieu-, sociale en 

governancefactoren; 

 

vii) 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. 

 

 

Amendement  117 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Naast het essentiële-

informatiedocument voor een PEPP 

verstrekken PEPP-aanbieders en PEPP-

distributeurs potentiële PEPP-spaarders 

verwijzingen naar verslagen over de 

solvabiliteit en de financiële toestand van 

de PEPP-aanbieder, zodat ze gemakkelijk 

kennis kunnen nemen van deze informatie. 

4. Naast het essentiële-

informatiedocument voor een PEPP 

verstrekken PEPP-aanbieders en PEPP-

distributeurs potentiële PEPP-spaarders 

verwijzingen naar verslagen over de 

solvabiliteit en de financiële toestand van 

de PEPP-aanbieder, zodat ze gemakkelijk 

en kosteloos kennis kunnen nemen van 

deze informatie. 

 

Amendement  118 

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 

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 tien jaar, 

of alle jaren gedurende welke de regeling is 

uitgevoerd indien dat minder dan tien jaar 

is, alsmede kosteloze informatie over de 

structuur van de kosten die door de PEPP-

spaarders en PEPP-gerechtigden worden 



 

PE618.145v03-00 58/101 AD\1158463NL.docx 

NL 

en PEPP-gerechtigden worden gedragen. gedragen. 

 

Amendement  119 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 bis 

 Reclame 

 Marketingcommunicatie is duidelijk als 

zodanig herkenbaar. 

Marketingcommunicatie die specifieke 

informatie met betrekking tot het PEPP 

geeft, bevat geen uitspraken die in strijd 

zijn met de informatie van het essentiële-

informatiedocument of die de betekenis 

van het essentiële-informatiedocument 

aantasten. In marketingcommunicatie 

moet worden vermeld dat er een 

essentiële-informatiedocument van het 

PEPP beschikbaar is, en hoe en waar dit 

kan worden verkregen. Ook wordt de 

website van de PEPP-aanbieder vermeld. 

 

Amendement  120 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 ter 

 Linguïstische vereisten met betrekking tot 

het essentiële-informatiedocument 

 1. Het essentiële-informatiedocument 

wordt opgesteld in één of meerdere 

officiële talen van de lidstaat waar het 

PEPP in de handel wordt gebracht. 

 2. Wanneer een PEPP in een lidstaat 

gepromoot wordt met 

marketingdocumenten die opgesteld zijn 

in één of meerdere van de officiële talen 

van die lidstaat, wordt het essentiële-
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informatiedocument ten minste in 

dezelfde officiële taal/talen opgesteld. 

 3. Het essentiële-informatiedocument 

voor een PEPP wordt op verzoek in een 

geschikt formaat ter beschikking gesteld 

van PEPP-spaarders met een visuele of 

auditieve handicap, alsook van laag- en 

ongeletterde PEPP-spaarders. 

 

Amendement  121 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 quater 

 Vorm en inhoud van het essentiële-

informatiedocument 

 1. De titel "essentiële-

informatiedocument" staat duidelijk 

zichtbaar bovenaan de eerste bladzijde 

van het essentiële-informatiedocument. 

Het essentiële-informatiedocument wordt 

opgesteld zoals in de leden 2 en 3 is 

vastgelegd. 

 2. Onmiddellijk onder de titel van het 

essentiële-informatiedocument staat een 

toelichting die luidt als volgt: "Dit 

document verschaft u essentiële 

informatie aangaande dit 

pensioenproduct. 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." 

 3. Het essentiële-informatiedocument 

bestaat uit twee delen. Het eerste, 

algemene deel bevat de algemene PEPP-

informatie. Het tweede, specifieke deel 

bevat de informatie die per lidstaat 

verschilt. 
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 4. Het essentiële-informatiedocument 

bevat de volgende algemene gegevens: 

 a)  aan het begin van het document: 

de naam van het PEPP en of het al dan 

niet om een standaardoptie gaat, de 

identiteit en contactgegevens van de 

PEPP-ontwikkelaar, informatie over de 

bevoegde autoriteit van de PEPP-

ontwikkelaar, en de datum van het 

document; 

 b)  indien het om een ander product 

dan het standaardbeleggingsproduct gaat, 

een waarschuwing die als volgt luidt: "U 

staat op het punt een product te kopen dat 

niet eenvoudig is en misschien moeilijk te 

begrijpen is."; 

 c)  onder de titel "Wat is dit voor een 

product en wat gebeurt er wanneer ik met 

pensioen ga?": de aard en belangrijkste 

kenmerken van het PEPP, waaronder: 

 i) de beleggingsopties, met inbegrip 

van de standaardoptie; 

 ii) indien het PEPP 

verzekeringsuitkeringen biedt, nadere 

gegevens over die verzekeringsuitkeringen 

en over de omstandigheden die aanleiding 

geven tot uitkering; 

 iii) een beschrijving van de 

pensioenuitkeringen en de mate waarin 

deze zijn gegarandeerd; 

 iv) informatie over fiscale prikkels of 

andere voordelen; 

 v) indien van toepassing, een 

vermelding of er een bedenktijd of 

annuleringsperiode voor het PEPP 

bestaat; 

 vi) een eventuele minimum- of 

maximumduur voor deelneming aan de 

PEPP-regeling; 

 vii) de wettelijke pensioenleeftijd in de 

lidstaat waarvan de wetgeving van 

toepassing is; 

 viii) een beschrijving van de 

afbouwopties en informatie het recht om 
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tot aan het begin van de afbouwfase voor 

een andere uitbetalingsvorm te kiezen;  

 ix) informatie over de 

meeneembaarheidsdienst, met inbegrip 

van informatie over de compartimenten;  

 x) informatie over de overstapdienst, 

en een verwijzing naar de op grond van 

artikel 50 over de overstapdienst 

beschikbare specifieke informatie; 

 xi) informatie over de prestaties van 

het beleggingsbeleid in termen van 

milieu-, sociale en governancefactoren; 

 xii) onder de titel "Wat zijn de risico's 

en wat kan ik ervoor terugkrijgen?": een 

korte beschrijving van het risico-

rendementsprofiel die de volgende 

elementen omvat: 

 – een samenvattende risico-

indicator, aangevuld met een 

beschrijvende toelichting van die 

indicator, de voornaamste beperkingen 

ervan en een beschrijvende toelichting 

van de voor het PEPP materieel relevante 

risico's die niet afdoende in de 

samenvattende risico-indicator worden 

weergegeven; 

 – het maximaal mogelijke verlies 

aan belegd kapitaal, met inbegrip van 

informatie over: 

  de vraag of de PEPP-spaarder het 

belegde kapitaal volledig kan verliezen, of 

  de vraag of de PEPP-spaarder 

risico loopt op aanvullende financiële 

verbintenissen of verplichtingen, met 

inbegrip van voorwaardelijke 

verplichtingen bovenop het vermogen dat 

in het PEPP is belegd, en 

  indien van toepassing, de vraag of 

het PEPP kapitaalbescherming biedt 

tegen marktrisico, en nadere gegevens 

over de dekking en de beperkingen ervan, 

in het bijzonder wat betreft het tijdstip 

waarop het van toepassing is; 

 – passende prestatiescenario's, en de 



 

PE618.145v03-00 62/101 AD\1158463NL.docx 

NL 

aannames waarop zij zijn gebaseerd; 

 – indien van toepassing, informatie 

over de rendementsvoorwaarden voor de 

PEPP-spaarders of ingebouwde 

prestatiebeperkingen; 

 – een verklaring dat de 

belastingwetgeving van de lidstaat van 

herkomst van de PEPP-spaarder invloed 

kan hebben op de daadwerkelijke 

uitbetaling;  

 xiii) onder het kopje "Wat zijn de 

kosten?", de kosten die aan de belegging 

in het PEPP zijn verbonden, waaronder 

de te dragen directe en indirecte kosten, 

met eenmalige en vaste kosten, 

gepresenteerd door middel van 

samenvattende indicatoren van deze 

kosten en, ter wille van de 

vergelijkbaarheid, vermelding van de 

totale kosten, uitgedrukt in absolute en in 

procentuele termen, om alle gevolgen van 

de totale kosten voor de belegging te 

tonen; 

 xiv) duidelijke vermelding dat 

adviseurs, distributeurs of andere 

personen die over het PEPP advies geven 

of het verkopen, uitgebreide informatie 

zullen geven over distributiekosten die 

niet al in de hierboven gespecificeerde 

kosten zitten, zodat de PEPP-spaarder het 

cumulatief effect van deze totale kosten op 

het rendement van de belegging kan 

begrijpen; 

 xv) gedetailleerde informatie over de 

afbouwvormen en de afbouwfase; 

 xvi) de vermelding dat indien voor een 

andere afbouwvorm wordt gekozen dit 

gevolgen voor de fiscale prikkels of 

voordelen kan hebben; 

 xvii) onder de titel "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 
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geeft of het product verkoopt; 

 xviii) onder de titel "Overige nuttige 

informatie": een korte aanduiding van 

aanvullende informatiedocumenten die 

aan de PEPP-spaarder moeten worden 

geleverd in de pre- en/of postcontractuele 

fase, met uitzondering van 

marketingmateriaal. 

 5.  De PEPP-ontwikkelaar evalueert 

op gezette tijdstippen de in het essentiële-

informatiedocument vermelde informatie 

en herziet het document wanneer uit de 

evaluatie blijkt dat er veranderingen 

moeten worden aangebracht. De herziene 

versie wordt de PEPP-klant onverwijld ter 

beschikking gesteld. 

 

Amendement  122 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 quinquies 

 Precontractuele aansprakelijkheid 

 1.  De PEPP-ontwikkelaar kan niet 

civielrechtelijk aansprakelijk worden 

gesteld enkel op basis van het essentiële-

informatiedocument, of een vertaling 

daarvan, tenzij het misleidend is, niet 

accuraat is of niet strookt met de ter zake 

doende gedeelten van juridisch bindende 

precontractuele en contractuele 

documenten of met de in artikel 23 

opgenomen vereisten. 

 2.  Een PEPP-spaarder die verlies 

heeft geleden omdat hij heeft vertrouwd 

op een essentiële-informatiedocument 

voor een PEPP – onder de in lid 1 

genoemde omstandigheden – door te 

beleggen in het PEPP waarvoor dat 

essentiële-informatiedocument werd 

opgesteld, kan overeenkomstig nationaal 

recht van de PEPP-aanbieder voor dat 

verlies een schadevergoeding vorderen. 
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De PEPP-ontwikkelaar kan niet 

civielrechtelijk aansprakelijk worden 

gesteld wanneer hij kan aantonen dat de 

informatie niet misleidend, inaccuraat of 

onverenigbaar is en dat het verlies van de 

PEPP-spaarder geen gevolg is van het feit 

dat deze heeft vertrouwd op een 

essentiële-informatiedocument. 

 3.  Elementen zoals "verlies" of 

"schadevergoeding" als bedoeld in lid 2, 

die niet worden gedefinieerd, worden 

uitgelegd en toegepast in 

overeenstemming met het toepasselijke 

nationale recht zoals aangewezen door de 

betreffende regels van het internationaal 

privaatrecht. 

 4.  Dit artikel staat nadere 

vorderingen voor civielrechtelijke 

aansprakelijkheid overeenkomstig het 

nationale recht niet in de weg. 

 5.  De verplichtingen uit hoofde van 

dit artikel worden niet door contractuele 

bedingen beperkt of uitgesloten. 

 

Amendement  123 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 sexies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 sexies 

 Verstrekking van het essentiële-

informatiedocument 

 1.  Een persoon die advies geeft over 

een PEPP of een PEPP verkoopt, 

verstrekt het essentiële-

informatiedocument tijdig en kosteloos 

aan PEPP-spaarders, voordat zij 

gebonden zijn aan een overeenkomst of 

aanbod met betrekking tot dat PEPP. 

 Wanneer het essentiële-

informatiedocument overeenkomstig 

artikel 10 is herzien, worden PEPP-

spaarders op verzoek ook eerdere versies 
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daarvan ter beschikking gesteld. 

 

Amendement  124 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 23 septies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 23 septies 

 Bekendmaking van informatie aan PEPP-

spaarders met betrekking tot distributie 

 1. Tijdig vóór het afsluiten van een 

PEPP-overeenkomst verstrekken PEPP-

aanbieders en -distributeurs aan 

(potentiële) PEPP-spaarders ten minste de 

volgende informatie: 

 a) of zij een rechtstreekse of 

middellijke deelneming van 10 % of meer 

van de stemrechten of het kapitaal van 

een bepaalde PEPP-aanbieder bezitten; 

 b) met betrekking tot de 

overeenkomst die wordt voorgesteld of 

waarover advies wordt verleend: 

 i) of een PEPP-aanbieder of de 

moederonderneming daarvan een 

rechtstreekse of middellijke deelneming 

van 10 % of meer van de stemrechten of 

het kapitaal van de PEPP-tussenpersoon 

of -distributeur bezit; 

 ii) dat zij advies verlenen op grond 

van een onpartijdige en persoonlijke 

analyse; 

 iii) dat zij een contractuele 

verplichting hebben om uitsluitend met 

een of meer PEPP-aanbieders 

distributiezaken te doen – in dat geval 

moeten tevens de namen van die PEPP-

aanbieders worden meegedeeld; of 

 iv) dat zij geen contractuele 

verplichting hebben om uitsluitend met 

een of meer PEPP-aanbieders 

distributiezaken te doen en geen advies 

verlenen op grond van een onpartijdige en 
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persoonlijke analyse – in dat geval moeten 

tevens de namen worden meegedeeld van 

de PEPP-aanbieders waarmee zij zaken 

doen of mogen doen; 

 c) de aard van de vergoeding die zij 

in het kader van de overeenkomst 

ontvangen; 

 d) of zij ten aanzien van de 

overeenkomst werken: 

 i) op basis van een provisie, dat wil 

zeggen een rechtstreeks door de PEPP-

spaarder betaalde vergoeding; 

 ii) op basis van om het even welke 

soort commissie, dat wil zeggen de 

vergoeding die is opgenomen in de kosten 

en heffingen voor de distributie van het 

PEPP; 

 iii) op basis van enigerlei andere soort 

vergoeding, met inbegrip van 

economische voordelen van welke aard 

dan ook, die in verband met de 

overeenkomst worden aangeboden of 

verstrekt; of 

 iv) op basis van een combinatie van 

enigerlei soorten vergoedingen als 

bedoeld in de punten i), ii) en iii). 

 2. Indien een provisie rechtstreeks 

door de PEPP-spaarder moet worden 

betaald, informeert de PEPP-distributeur 

de PEPP-spaarder over de hoogte van het 

bedrag. Indien dat niet mogelijk is, geeft 

hij informatie over de methode die wordt 

gebruikt om het bedrag te berekenen. 

 3. Als de PEPP-spaarder na het 

sluiten van de overeenkomst in het kader 

daarvan andere betalingen verricht dan 

gepland, verstrekt de PEPP-distributeur 

ook de informatie over elke dergelijke 

betaling in overeenstemming met dit 

artikel. 

 4. De lidstaten zorgen ervoor dat een 

PEPP-aanbieder de PEPP-spaarder tijdig 

vóór het sluiten van een overeenkomst 

informeert over de aard van de door zijn 

medewerkers in verband met de 
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overeenkomst ontvangen vergoeding. 

 5. Als de PEPP-spaarder na het 

sluiten van de overeenkomst in het kader 

daarvan andere betalingen verricht dan 

gepland, verstrekt de PEPP-aanbieder ook 

de informatie over elke dergelijke betaling 

in overeenstemming met dit artikel. 

 6. Tijdig vóór het sluiten van een 

overeenkomst wordt aan (potentiële) 

PEPP-spaarders passende informatie 

verstrekt met betrekking tot de distributie 

van het PEPP en met betrekking tot alle 

kosten en hiermee verband houdende 

heffingen. Deze informatie behelst ten 

minste het volgende: 

 a) indien advies wordt verleend: of de 

PEPP-tussenpersoon of -distributeur de 

PEPP-spaarders een periodieke 

beoordeling verstrekt van de geschiktheid 

van het PEPP dat aan die PEPP-

spaarders is aanbevolen; 

 b) met betrekking tot de informatie 

over alle kosten en hiermee verband 

houdende heffingen die moet worden 

verstrekt: informatie met betrekking tot de 

distributie van het PEPP, met inbegrip 

van – indien van toepassing – de kosten 

van de adviesverlening, de kosten van het 

aanbevolen of aan de PEPP-spaarders 

aangeboden PEPP en de manier waarop 

de PEPP-spaarder hiervoor kan betalen, 

waaronder betalingen door derde partijen 

overeenkomstig artikel 32, lid 1, onder e), 

punt ii). 

 7. De in lid 1 bedoelde informatie 

wordt verstrekt in begrijpelijke vorm en in 

een gestandaardiseerd formaat dat 

vergelijking mogelijk maakt. De 

informatie wordt op zodanige wijze 

verstrekt dat PEPP-spaarders 

redelijkerwijze in staat zijn de aard en de 

risico's van het aangeboden PEPP te 

begrijpen en derhalve met kennis van 

zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 

 8. De Commissie stelt in 

overeenstemming met artikel 62 
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gedelegeerde handelingen vast ter 

bepaling van: 

 a) de voorwaarden waaraan de 

informatie moet voldoen om eerlijk, 

duidelijk en niet misleidend te zijn, 

waaronder de criteria waarop het 

gestandaardiseerde formaat als bedoeld in 

lid 7 wordt gebaseerd; 

 b) de details met betrekking tot de 

inhoud en het formaat van de informatie 

voor PEPP-spaarders ten aanzien van 

PEPP-aanbieders, -tussenpersonen en 

-distributeurs evenals kosten en 

heffingen. 

 

Amendement  125 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Tijdig vóór het afsluiten van een 

PEPP-overeenkomst verstrekken in artikel 

19, onder c), van deze verordening 

genoemde PEPP-aanbieders of -

distributeurs aan PEPP-spaarders of 

potentiële PEPP-spaarders ten minste 

informatie over de PEPP-overeenkomst en 

over henzelf zoals uiteengezet in artikel 19 

en artikel 29, lid 1, eerste alinea, onder a) 

en c), van Richtlijn (EU) 2016/97 met 

betrekking tot verzekeringscontracten en 

verzekeringstussenpersonen. 

1. Tijdig vóór het afsluiten van een 

PEPP-overeenkomst verstrekken in 

artikel 5, lid 1, en artikel 8 van deze 

verordening genoemde PEPP-aanbieders of 

-distributeurs aan PEPP-spaarders of 

potentiële PEPP-spaarders ten minste het 

essentiële-informatiedocument en 
informatie over de PEPP-overeenkomst en 

over henzelf zoals uiteengezet in artikel 19 

en artikel 29, lid 1, eerste alinea, onder a) 

en c), van Richtlijn (EU) 2016/97 met 

betrekking tot verzekeringscontracten en 

verzekeringstussenpersonen. 

 

Amendement  126 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 24 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De in lid 1 bedoelde informatie 

wordt verstrekt in een gestandaardiseerd 

formaat dat vergelijking mogelijk maakt, 

2. De in lid 1 bedoelde informatie 

wordt verstrekt in een gestandaardiseerd 

formaat dat vergelijking mogelijk maakt, 
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en in begrijpelijke vorm en op zodanige 

wijze verstrekt dat PEPP-spaarders 

redelijkerwijze in staat zijn de aard en de 

risico's van het aangeboden PEPP te 

begrijpen en derhalve met kennis van 

zaken beleggingsbeslissingen te nemen. 

en in begrijpelijke vorm en op zodanige 

wijze verstrekt dat PEPP-spaarders in staat 

zijn de aard en de risico's en kosten van het 

aangeboden PEPP te begrijpen en derhalve 

met kennis van zaken 

beleggingsbeslissingen te nemen. 

 

Amendement  127 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 1 – alinea -1 (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 De PEPP-spaarder wordt aan de hand 

van advies geïnformeerd over de 

belangrijkste aspecten van het product.  

 

Amendement  128 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Het advies is bedoeld om de risicoaversie 

en de financiële kennis van een PEPP-

spaarder te beoordelen en hun vermogen 

om verliezen te dragen, evenals de 

spaarder in staat te stellen om te bepalen 

welke beleggingsoptie het best 

overeenkomt met hun risicoprofiel. 

 

Amendement  129 

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 -

Voorafgaand aan de sluiting van een 

PEPP-overeenkomst stelt de in artikel 5, 

lid 1, en artikel 8 van deze verordening 

bedoelde PEPP-aanbieder of ‑ distributeur, 

op basis van de van de PEPP-spaarder 

ontvangen informatie, de 
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behoeften 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. 

pensioenverlangens en ‑ behoeften 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 om de 

PEPP-aanbieder, -tussenpersoon of 

-distributeur in staat te stellen de PEPP-

spaarder, of de potentiële PEPP-spaarder, 

het PEPP aan te bevelen dat voor hem of 

haar geschikt is en dat, in het bijzonder, 

aansluit bij zijn of haar risicotolerantie of 

vermogen om verliezen op te vangen. 

 

Amendement  130 

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. Wanneer voorafgaand aan het 

afsluiten van een specifieke overeenkomst 

advies wordt gegeven, doet de in artikel 5, 

lid 1, en artikel 8 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. 

 

Amendement  131 

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 

3. Bij het verstrekken van advies over 

PEPP's, neemt de in artikel 5, lid 1, en 

artikel 8 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 
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artikel 25, lid 8, van die richtlijn 

aangenomen rechtstreeks toepasselijke 

Uniewetgeving in acht. 

grond van artikel 25, lid 8, van die richtlijn 

aangenomen rechtstreeks toepasselijke 

Uniewetgeving in acht. 

 

Amendement  132 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. Wanneer een in artikel 19, onder 

c), van deze verordening bedoelde PEPP-

aanbieder of -distributeur de PEPP-

spaarder meedeelt dat hij op onafhankelijke 

wijze advies verleent, baseert hij zijn 

advies op een analyse van een toereikend 

aantal op de markt verkrijgbare 

persoonlijke pensioenproducten, zodat hij 

aan de hand van professionele criteria in 

staat is een persoonlijke aanbeveling te 

doen over een PEPP-overeenkomst die aan 

de behoeften van de PEPP-spaarder 

voldoet. Dit soort advies mag niet beperkt 

blijven tot PEPP-overeenkomsten die 

worden verstrekt door de PEPP-aanbieder 

of -distributeur zelf, door entiteiten die 

nauwe banden hebben met de PEPP-

aanbieder of -distributeur of door andere 

entiteiten waarmee de PEPP-aanbieder of -

distributeur in een zodanig nauw juridisch 

of economisch verband staat, zoals een 

contractueel verband, dat het risico bestaat 

dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijke 

basis van het verstrekte advies. 

4. Wanneer een in artikel 5, lid 1, en 

artikel 8 van deze verordening bedoelde 

PEPP-aanbieder of ‑ distributeur de PEPP-

spaarder meedeelt dat hij op onafhankelijke 

wijze advies verleent, baseert hij zijn 

advies op een analyse van een toereikend 

aantal op de markt verkrijgbare 

persoonlijke pensioenproducten, zodat hij 

aan de hand van professionele criteria in 

staat is een persoonlijke aanbeveling te 

doen over een PEPP-overeenkomst die aan 

de behoeften van de PEPP-spaarder 

voldoet. Dit soort advies mag niet beperkt 

blijven tot PEPP-overeenkomsten die 

worden verstrekt door de PEPP-aanbieder 

of -distributeur zelf, door entiteiten die 

nauwe banden hebben met de PEPP-

aanbieder of -distributeur of door andere 

entiteiten waarmee de PEPP-aanbieder of 

-distributeur in een zodanig nauw juridisch 

of economisch verband staat, zoals een 

contractueel verband, dat het risico bestaat 

dat dit afbreuk doet aan de onafhankelijke 

basis van het verstrekte advies. 

 

Amendement  133 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in artikel 19, onder c), van deze 

verordening bedoelde PEPP-aanbieders en 

-distributeurs waarborgen en tonen, op 

verzoek, aan de bevoegde autoriteiten aan 

5. De in artikel 5, lid 1, en artikel 8 

van deze verordening bedoelde PEPP-

aanbieders en -distributeurs waarborgen en 

tonen, op verzoek, aan de bevoegde 
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dat natuurlijke personen die advies over 

PEPP's verstrekken, over de nodige kennis 

en bekwaamheid beschikken om hun 

verplichtingen krachtens dit hoofdstuk na 

te komen. De lidstaten maken de criteria 

ter beoordeling van deze kennis en 

bekwaamheid openbaar. 

autoriteiten aan dat natuurlijke personen 

die advies over PEPP's verstrekken, over 

de nodige kennis en bekwaamheid 

beschikken om hun verplichtingen 

krachtens dit hoofdstuk na te komen. De 

lidstaten maken de criteria ter beoordeling 

van deze kennis en bekwaamheid 

openbaar. 

 

Amendement  134 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Artikel 25 bis 

 Beslissingsboom 

 1. De PEPP-aanbieder of -

distributeur biedt de PEPP-klant een door 

EIOPA vastgestelde gestandaardiseerde 

beslissingsboom om potentiële PEPP-

spaarders in de eerste fase van 

belangstelling te helpen bij de afweging 

welk PEPP-product, de standaardoptie of 

elke andere alternatieve beleggingsoptie, 

geschikt zou zijn voor hen. De 

beslissingsboom heeft betrekking op de 

essentiële kenmerken van een PEPP en 

beoogt te verduidelijken dat de door de 

aanbieder aangeboden standaardoptie 

kan verschillen van de door andere 

aanbieders aangeboden standaardopties, 

teneinde de PEPP-klant in staat te stellen 

vóór het afsluiten van een PEPP-contract 

met deze informatie rekening te houden. 

 2. De beslissingsboom wordt op 

papier of op enige andere duurzame 

drager ter beschikking gesteld en de 

PEPP-aanbieder of -distributeur zorgt 

ervoor dat de PEPP-klant de 

beslissingsboom heeft gebruikt voordat hij 

een contract afsluit. 

 3. De beslissingsboom vormt geen 

persoonlijke aanbeveling, noch een 

vervanging voor een mogelijke vraag naar 
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advies in verband met andere 

beleggingsopties dan de standaardoptie. 

 4. Om voor een uniform gebruik van 

de in lid 1 bedoelde gestandaardiseerde 

beslissingsboom te zorgen, stelt EIOPA 

ontwerpen van technische 

reguleringsnormen op die: 

 a) de inhoud en de presentatie van de 

gestandaardiseerde beslissingsboom 

specificeren, waaronder de definitie van 

de belangrijkste kenmerken van PEPP's 

en de soorten standaardopties die door de 

verschillende aanbieders worden 

aangeboden in overeenstemming met de 

in de beslissingsboom op te nemen 

reguleringsnormen; 

 b) de voorwaarden vaststellen op 

grond waarvan de gestandaardiseerde 

beslissingsboom wordt verstrekt op een 

duurzame drager of op papier, en hoe 

deze met het oog hierop kan worden 

aangepast. Bij het opstellen van 

ontwerpen van technische 

reguleringsnormen verricht EIOPA 

consumententests en houdt ze rekening 

met: 

 i) de verschillende soorten PEPP's; 

 ii) de verschillen tussen PEPP's; 

 iii) de competentie van PEPP-

spaarders en de kenmerken van PEPP's; 

 iv) de interactieve technische 

implementatie, waaronder het gebruik van 

websites en apps voor mobiele apparaten, 

of het gebruik van een verschillende vorm 

voor het verstrekken en complementeren 

van de beslissingsboom; alsmede 

 v) de noodzaak duidelijk te maken 

dat de beslissingsboom geen persoonlijke 

aanbeveling vormt. 

 EIOPA legt de ontwerpen van technische 

reguleringsnormen voor aan de 

Commissie na de bekendmaking ervan. 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

toegekend om de in dit lid bedoelde 

technische reguleringsnormen vast te 
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stellen overeenkomstig artikel 15 van 

Verordening (EU) nr. 1094/2010. 

 

Amendement  135 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

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, na de 

beslissingsboom te hebben gebruikt en 

door te bevestigen dat hem advies is 

aangeboden, maar dat hij heeft afgezien 

van zijn recht op ontvangst ervan. 

 

Amendement  136 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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. 

Wanneer de PEPP-spaarder afziet van zijn 

recht om advies te krijgen, vragen de in 

artikel 5, lid 1, onder c), en artikel 8 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. 
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Amendement  137 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 26 – lid 1 – alinea 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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-

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 de in artikel 5, lid 1, onder c), en 

artikel 8 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-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. 

 

Amendement  138 

Voorstel voor een verordening 

Hoofdstuk IV – afdeling III bis (nieuw) – artikel 26 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Afdeling III bis 

 PEPP-contract 

 Artikel 26 bis 

 Verplichte informatie in het contract 

 Het PEPP-contract bestaat uit het 

essentiële-informatiedocument voor een 

PEPP en de volgende informatie: 

 a) het soort PEPP; 

 b) de persoonsgegevens van de 

PEPP-spaarder, diens naam en adres; 

 c) de bijzonderheden omtrent de 

uitkeringen in verband met de gekozen 

beleggingsoptie: in het geval van de 

standaardoptie worden de uitkeringen 

betaald in de vorm van levenslange 

annuïteiten vanaf de datum van 

pensionering; bij wijze van alternatief kan 

worden gekozen voor een 
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kapitaaluitkering van 30 % op de 

vervaldag van de eerste betaling. Indien 

voor een dergelijke kapitaaluitkering 

wordt gekozen, wordt het restkapitaal 

gebruikt voor het berekenen van het 

bedrag van de annuïteiten. 

 d) de uitkeringen in geval van 

overlijden vóór pensionering bij de 

standaardoptie: alle betaalde bijdragen 

worden in het geval de PEPP-spaarder 

overlijdt vóór de overeengekomen datum 

van pensionering zonder dat daarvoor 

kosten in rekening worden gebracht aan 

de erfgenamen uitbetaald. Bij leven kan 

de PEPP-spaarder een contract ten gunste 

van derde partijen afsluiten. 

 e) de hoogte van en de vervaldagen 

voor de bijdragen, alsook informatie over 

de vraag of en hoe de betaling van 

bijdragen kan worden opgeschort en of 

het mogelijk is aanvullende betalingen te 

doen; 

 f) de te volgen procedure bij het 

uitoefenen van het recht om de 

overeenkomst te beëindigen; 

 g) of het contract al dan niet kan 

worden beëindigd; 

 h) informatie over het veranderen 

van beleggingsopties; 

 i) een aanduiding van de taal waarin 

de PEPP-aanbieder het PEPP-overzicht 

verstrekt; 

 j) informatie over procedures voor 

alternatieve geschillenbeslechting; 

 k) specifieke informatie die 

naargelang van de lidstaat verschilt, zoals 

informatie ten aanzien van de 

pensioenleeftijd, en de fiscale voordelen 

en prikkels; 

 l) gedetailleerde informatie over alle 

kosten in verband met het PEPP-product; 

 m) informatie en de procedure voor 

het openen van een nieuw nationaal 

compartiment; 



 

AD\1158463NL.docx 77/101 PE618.145v03-00 

 NL 

 n) de voorwaarden voor aanvullende 

regelingen zoals biometrisch risico; 

 o) de voorwaarden voor het 

overstappen naar een andere aanbieder. 

Motivering 

Met het oog op rechtszekerheid moet alle informatie die verplicht in een PEPP-contract moet 

worden vermeld, in de verordening worden gespecificeerd. 

 

Amendement  139 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Het PEPP-uitkeringsoverzicht 

wordt ten minste jaarlijks kosteloos aan 

de PEPP-spaarder ter beschikking 

gesteld. 

 

Amendement  140 

Voorstel voor een verordening 

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 

beleggingsbeleidsbeginselen van de 

PEPP-aanbieder, en in het bijzonder 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 de impact ervan 

op de lange termijn en de externe effecten 

van de beleggingsbeslissingen. 

 

Amendement  141 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter a 
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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 

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; 

a) de persoonsgegevens van de PEPP-

spaarder, naam, adres en contactgegevens 

van de PEPP-aanbieder en PEPP-

distributeurs, informatie over 

pensioenprojecties, informatie over de 

opgebouwde pensioenaanspraken of het 

opgebouwde kapitaal per compartiment, 

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; informatie over het 

gecumuleerde kapitaal of de 

gecumuleerde betaalde bijdragen wordt 

uitgesplitst per compartiment; 

 

Amendement  142 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a bis) een duidelijke indicatie van de 

wettelijke pensioenleeftijd van de PEPP-

spaarder, de in de pensioenregeling 

vastgelegde of door de PEPP-aanbieder 

geschatte pensioenleeftijd of, indien van 

toepassing, de pensioenleeftijd die door de 

PEPP-spaarder is vastgesteld; 

 

Amendement  143 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter a ter (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 a ter) gedetailleerde gegevens van de 

pensioenregelingportfolio, met inbegrip 

van de samenstelling en het gewicht van 

de activa; 

 

Amendement  144 

Voorstel voor een verordening 

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

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 d bis) een waarschuwing dat die 

projecties kunnen verschillen van de 

uiteindelijke waarde van de ontvangen 

uitkeringen; 

 

Amendement  145 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28 – lid 1 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) een uitsplitsing van de door de 

PEPP-aanbieder in mindering gebrachte 

kosten ten minste over de afgelopen 12 

maanden, waarbij de administratiekosten, 

de kosten voor het bewaren van activa, de 

kosten in verband met portofoliotransacties 

en de overige kosten worden vermeld, 

alsmede een raming van de impact van de 

kosten op de uiteindelijke uitkeringen. 

e) de totale kosten die over de 

afgelopen 12 maanden aan de hand van 

het totale-kostenpercentage aan de kleine 

belegger zijn doorberekend, een 

uitsplitsing van de door de PEPP-aanbieder 

in mindering gebrachte kosten ten minste 

over de afgelopen 12 maanden, waarbij de 

administratiekosten, de kosten voor het 

bewaren van activa, de kosten in verband 

met portofoliotransacties en de overige 

kosten worden vermeld, alsmede een 

raming van de impact van de kosten op de 

uiteindelijke uitkeringen; 

 

Amendement  146 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 28– lid 1 – letter e bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 e bis) beleggingen in activa die niet zijn 

toegelaten tot de handel op een 

gereglementeerde financiële markt. 

 

Amendement  147 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 1 – inleidende formule 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In het PEPP-overzicht wordt nader 

vermeld waar en hoe aanvullende 

informatie kan worden verkregen, zoals 

onder meer: 

1. In het PEPP-overzicht wordt nader 

vermeld waar en hoe aanvullende 

informatie kan worden verkregen. De 

informatie wordt kosteloos en gemakkelijk 

toegankelijk gemaakt in elektronische 

vorm, zoals onder meer: 

 

Amendement  148 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) een schriftelijke verklaring met 

daarin de beginselen van het 

beleggingsbeleid van de PEPP-aanbieder, 

verklaring die ten minste onderwerpen 

omvat zoals de toegepaste 

wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, 

de risicobeheersprocedures en de 

strategische allocatie van activa in het licht 

van de aard en de looptijd van de PEPP-

verplichtingen, alsmede de wijze waarop in 

het beleggingsbeleid rekening wordt 

gehouden met milieu-, sociale en 

governancefactoren; 

c) een schriftelijke verklaring met 

daarin de beginselen van het 

beleggingsbeleid van de PEPP-aanbieder 

zoals uiteengezet in artikel 30 van 

Richtlijn 2016/2341/EU, verklaring die ten 

minste onderwerpen omvat zoals de 

toegepaste wegingsmethoden voor 

beleggingsrisico's, de 

risicobeheersprocedures en de strategische 

allocatie van activa in het licht van de aard 

en de looptijd van de PEPP-verplichtingen, 

alsmede de wijze waarop in het 

beleggingsbeleid rekening wordt gehouden 

met milieu-, sociale en 

governancefactoren; 
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Amendement  149 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 3 – alinea 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

EIOPA ontwikkelt, na raadpleging van 

nationale autoriteiten en na 

consumententests, ontwerpen van 

technische uitvoeringsnormen waarin de 

presentatie van de in artikel 28 en in dit 

artikel bedoelde informatiegegevens nader 

zijn aangegeven. 

EIOPA ontwikkelt, na raadpleging van 

nationale autoriteiten en 

consumentenorganisaties, en op basis van 
consumententests, ontwerpen van 

technische uitvoeringsnormen waarin de 

presentatie van de in artikel 28 en in dit 

artikel bedoelde informatiegegevens nader 

zijn aangegeven. 

 

Amendement  150 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 29 – lid 3 – alinea 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

EIOPA dient die ontwerpen van technische 

uitvoeringsnormen binnen [9 maanden na 

de inwerkingtreding van de verordening] 

bij de Commissie in. 

EIOPA dient die ontwerpen van technische 

uitvoeringsnormen binnen [6 maanden na 

de inwerkingtreding van de verordening] 

bij de Commissie in. 

 

Amendement  151 

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 ontvangen tijdens 

de fase vóór pensionering informatie zoals 

uiteengezet in artikel 42 van Richtlijn 

2016/2341/EU. Adviesverlening één jaar 

vóór de pensionering is verplicht. 

 

Amendement  152 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 30 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Eén jaar vóór de pensionering 

wordt de PEPP-spaarder in kennis gesteld 

van de op handen zijnde aanvang van de 

afbouwfase en over de beschikbare 

uitbetalingsopties met betrekking tot zijn 

uitkering. 

Motivering 

De PEPP-spaarder moet één jaar vóór aanvang van zijn pensionering in kennis worden 

gesteld van de uitbetalingsopties en de mogelijkheid hebben om de gewenste 

uitbetalingsoptie(s) aan te geven. 

 

Amendement  153 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 32 – lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De Commissie stelt 

overeenkomstig artikel 62 gedelegeerde 

handelingen vast waarin nadere invulling 

wordt gegeven aan de in de leden 1 tot en 

met 4 bedoelde informatie, teneinde te 

zorgen voor een passende convergentie 

van de rapportage aan toezichthoudende 

autoriteiten. 

Schrappen 

EIOPA ontwikkelt, na raadpleging van 

nationale autoriteiten en na 

consumententests, ontwerpen van 

technische uitvoeringsnormen wat betreft 

het formaat van de toezichtsrapportage. 

 

EIOPA dient die ontwerpen van 

technische uitvoeringsnormen binnen [9 

maanden na de inwerkingtreding van de 

verordening] bij de Commissie in. 

 

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid 

toegekend om de in de tweede alinea 

bedoelde technische uitvoeringsnormen 

vast te stellen overeenkomstig artikel 15 

van Verordening (EU) nr. 1094/2010. 
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Amendement  154 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 33 – lid 1 – letter c 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

c) de activa worden hoofdzakelijk op 

gereglementeerde markten belegd. 

Beleggingen in niet tot de handel op een 

gereglementeerde financiële markt 

toegelaten activa, moeten hoe dan ook tot 

prudente niveaus worden beperkt; 

c) de activa worden hoofdzakelijk op 

gereglementeerde markten belegd. 

Beleggingen in niet tot de handel op een 

gereglementeerde financiële markt 

toegelaten activa mogen de 20 % niet 

overschrijden; 

 

Amendement  155 

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 ten minste 

één standaardoptie aan. Zij kunnen 

daarnaast aanvullende beleggingsopties 

aanbieden. 

 

Amendement  156 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De beleggingsopties omvatten een 

standaardbeleggingsoptie en kunnen 

alternatieve beleggingsopties omvatten. 

Schrappen 

 

Amendement  157 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 34 – lid 3 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 3 bis. De PEPP is ongeacht de 

beleggingsoptie kosteneffectief. 
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Amendement  158 

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, na ontvangst 

van de relevante informatie, en het 

relevante advies en 

besluitvormingsondersteunend 

instrument, voor een beleggingsoptie. 

Motivering 

PEPP-spaarders moeten in staat worden gesteld om met kennis van zaken een beslissing te 

nemen. 

 

Amendement  159 

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. Na het afsluiten van de PEPP-

overeenkomst kan de PEPP-spaarder hoe 

dan ook om de vijf jaar van opbouw in het 

PEPP gedurende de opbouwfase kiezen 

voor een andere beleggingsoptie. Nog eens 

opnieuw overstappen kan pas vijf jaar na 

de laatste overstap. De PEPP-aanbieder 

mag bepalen dat vaker overstappen is 

toegestaan. 

 

Amendement  160 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 36 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. De PEPP-aanbieder bereidt het 

overstappen op verzoek van de PEPP-
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spaarder voor en stelt de laatste in kennis 

van de mogelijke gevolgen van 

overstappen, zoals het verlies van de 

kapitaalgarantie en biometrische risico's. 

 

Amendement  161 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – titel 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Standaardbeleggingsoptie Standaardoptie 

 

Amendement  162 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

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, op 

basis van een risicolimiteringstechniek, 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, ongeacht 

de beleggingsstrategie die de PEPP-

aanbieder voor zijn standaardoptie 

aanbiedt. De risicolimiteringstechnieken 

leveren een veilige beleggingsstrategie op, 

in overeenstemming met de door EIOPA 

vastgestelde technische 

reguleringsnormen. 

 

Amendement  163 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Dankzij kapitaalbescherming kan 

de PEPP-spaarder het belegde kapitaal 

Schrappen 
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recupereren. 

 

Amendement  164 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Om aan de in lid 1 genoemde 

voorwaarden te voldoen, kan de PEPP-

aanbieder PEPP-productpartnerschappen 

aangaan. 

 

Amendement  165 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 37 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De totale kosten, vergoedingen en 

heffingen mogen niet meer bedragen dan 

0,75 % van het opgebouwde kapitaal. 

 

Amendement  166 

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 

PEPP-spaarder kostenefficiënte 

beleggingsoptie. 

1. Indien PEPP-aanbieders 

alternatieve beleggingsopties aanbieden, is 

elk van die opties een voor de PEPP-

spaarder kostenefficiënte beleggingsoptie. 

 

Amendement  167 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 38 – lid 2 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De alternatieve beleggingsopties 

omvatten door de PEPP-aanbieders te 

bepalen risicolimiteringstechnieken. 

2. De alternatieve beleggingsopties 

omvatten door de PEPP-aanbieders te 

bepalen risicolimiteringstechnieken, 

overeenkomstig de door EIOPA 

vastgestelde ontwerpen van technische 

reguleringsnormen. 

 

Amendement  168 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – alinea 1 – letter a 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) de risicolimiteringstechniek om in 

het kader van de standaardbeleggingsoptie 

kapitaalbescherming te garanderen; 

a) de risicolimiteringstechniek om in 

het kader van de standaardbeleggingsoptie 

kapitaal te beschermen; 

 

Amendement  169 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – alinea 1 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 EIOPA, in samenwerking met de 

Europese toezichthoudende autoriteiten, 

verleent de Commissie technische bijstand 

voor het verrichten van de in dit artikel 

vermelde taken. 

 

Amendement  170 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 39 – alinea 1 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Teneinde criteria vast te stellen voor 

doeltreffende risicolimiteringstechnieken 

die consequent kunnen worden toegepast, 

ontwikkelt EIOPA ontwerpen van 

technische reguleringsnormen waarin de 
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details van de bepalingen voor 

risicolimiteringstechnieken worden 

gespecificeerd. EIOPA dient deze 

ontwerpen van technische 

reguleringsnormen uiterlijk [xxx na de 

datum van inwerkingtreding van deze 

verordening] in bij de Commissie. Aan de 

Commissie wordt de bevoegdheid 

toegekend om de in de eerste alinea 

bedoelde technische reguleringsnormen 

vast te stellen overeenkomstig de artikelen 

10 tot en met 14 van Verordening (EU) 

nr. 1094/2010. 

 

Amendement  171 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. In overeenstemming met artikel 3, 

onder b), worden de PEPP-voorwaarden 

met betrekking tot de opbouwfase 

vastgesteld door de lidstaten, tenzij in deze 

verordening anders is bepaald. 

1. Tenzij in deze verordening anders 

is bepaald, worden de voorwaarden met 

betrekking tot de opbouwfase van het 

PEPP vastgesteld door de lidstaten en zijn 

deze voorwaarden niet minder gunstig 

dan de toepasselijke nationale regels; 

 

Amendement  172 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. Bij deze voorwaarden kan het met 

name gaan om leeftijdsgrenzen voor het 

starten van de opbouwfase, de 

minimumduur van de opbouwfase, 

maximum- en minimumbedragen van 

stortingen en de continuïteit ervan, alsmede 

voorwaarden voor terugbetaling vóór de 

pensioenleeftijd in geval van bijzondere 

tegenspoed. 

2. Bij deze voorwaarden kan het met 

name gaan om leeftijdsgrenzen voor het 

starten van de opbouwfase, de 

minimumduur van de opbouwfase, 

maximum- en minimumbedragen van 

stortingen, de continuïteit ervan en de 

minimumpensioenleeftijd, alsmede 

voorwaarden voor terugbetaling vóór de 

pensioenleeftijd in geval van bijzondere 

tegenspoed. 
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Amendement  173 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 40 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Lidstaten passen dezelfde 

voorwaarden met betrekking tot de 

opbouwfase van PEPP-producten toe als 

voor andere vergelijkbare nationale 

producten. 

 

Amendement  174 

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 kunnen PEPP's 

aanbieden met een optie om het risico van 

biometrische risico's te dekken. Met het 

oog daarop mogen PEPP-aanbieders 

PEPP-productpartnerschappen aangaan. 

 

Amendement  175 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 3 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

3. PEPP-aanbieders en -distributeurs 

leveren alle mogelijke inspanningen om 

schriftelijk of, indien overeengekomen 

tussen de PEPP-aanbieder of -distributeur 

en de PEPP-cliënt, op een andere duurzame 

drager, te reageren op de klachten van 

PEPP-cliënten. In die reactie wordt op alle 

naar voren gebrachte punten ingegaan, 

binnen een passende termijn, doch uiterlijk 

binnen 15 werkdagen na ontvangst van de 

klacht. In uitzonderlijke situaties, waarin 

het om redenen die de PEPP-aanbieder of 

3. PEPP-aanbieders en -distributeurs 

leveren alle mogelijke inspanningen om 

schriftelijk of per e-mail of, indien 

overeengekomen tussen de PEPP-

aanbieder of -distributeur en de PEPP-

cliënt, op een andere duurzame drager, te 

reageren op de klachten van PEPP-

cliënten. In die reactie wordt op alle naar 

voren gebrachte punten ingegaan, binnen 

een passende termijn, doch uiterlijk binnen 

15 werkdagen na ontvangst van de klacht. 

In uitzonderlijke situaties, waarin het om 
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-distributeur niet verwijtbaar zijn, niet 

mogelijk is om binnen 15 werkdagen 

antwoord te geven, is deze gehouden een 

bericht te sturen waarin om verlenging van 

de antwoordtermijn wordt verzocht, de 

redenen van de vertraging in de 

beantwoording van de klacht duidelijk 

worden vermeld en de termijn wordt 

genoemd waarbinnen de PEPP-cliënt de 

definitieve reactie zal ontvangen. De 

termijn voor het ontvangen van de 

definitieve reactie mag in geen geval meer 

dan 35 werkdagen bedragen. 

redenen die de PEPP-aanbieder of 

-distributeur niet verwijtbaar zijn, niet 

mogelijk is om binnen 15 werkdagen 

antwoord te geven, is deze gehouden een 

bericht te sturen waarin om verlenging van 

de antwoordtermijn wordt verzocht, de 

redenen van de vertraging in de 

beantwoording van de klacht duidelijk 

worden vermeld en de termijn wordt 

genoemd waarbinnen de PEPP-cliënt de 

definitieve reactie zal ontvangen. De 

termijn voor het ontvangen van de 

definitieve reactie mag in geen geval meer 

dan 35 werkdagen bedragen. 

 

Amendement  176 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 4 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

4. PEPP-aanbieders en -distributeurs 

stellen de PEPP-cliënt in kennis van ten 

minste één entiteit voor alternatieve 

geschillenbeslechting (ADR) die bevoegd 

is voor het behandelen van geschillen 

over rechten en plichten van PEPP-

cliënten uit hoofde van deze verordening. 

Schrappen 

 

Amendement  177 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 43 – lid 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

5. De in lid 3 bedoelde informatie 

wordt op duidelijke, begrijpelijke en 

gemakkelijk toegankelijke wijze ter 

beschikking gesteld op de website van de 

PEPP-aanbieder of -distributeur, in het 

bijkantoor en in de algemene 

voorwaarden van de tussen PEPP-

aanbieder of -distributeur en de PEPP-

cliënt gesloten overeenkomst. Daarbij 

wordt aangegeven hoe er verdere 

Schrappen 
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informatie over de betrokken ADR-entiteit 

en over de voorwaarden voor de 

inschakeling ervan kan worden 

verkregen. 

 

Amendement  178 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Voor de beslechting van geschillen 

tussen PEPP-cliënten en PEPP-aanbieders 

of -distributeurs met betrekking tot de uit 

deze verordening voortvloeiende rechten 

en plichten worden adequate, 

onafhankelijke, onpartijdige, transparante 

en effectieve ADR-procedures ingesteld in 

overeenstemming met Richtlijn 

2013/11/EU van het Europees Parlement 

en de Raad49, in voorkomend geval onder 

gebruikmaking van bestaande bevoegde 

organen. Dergelijke ADR-procedures zijn 

van toepassing, en de bevoegdheid van het 

betrokken ADR-orgaan reikt daadwerkelijk 

tot PEPP-aanbieders of -distributeurs 

waartegen procedures worden ingesteld. 

1. Voor de beslechting van geschillen 

tussen PEPP-cliënten en PEPP-aanbieders 

of -distributeurs met betrekking tot de uit 

deze verordening voortvloeiende rechten 

en plichten worden adequate, 

onafhankelijke, onpartijdige, transparante 

en effectieve ADR-procedures ingesteld in 

overeenstemming met Richtlijn 

2013/11/EU van het Europees Parlement 

en de Raad49, in voorkomend geval onder 

gebruikmaking van bestaande bevoegde 

organen. Dergelijke ADR-procedures zijn 

van toepassing, en de bevoegdheid van het 

betrokken ADR-orgaan reikt daadwerkelijk 

tot PEPP-aanbieders of -distributeurs 

waartegen procedures worden ingesteld. 

PEPP-aanbieders of -distributeurs moeten 

deelnemen aan de ADR-procedures. 

__________________ __________________ 

49 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2013 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG (PB L 165 van 

18.6.2013, blz. 63). 

49 Richtlijn 2013/11/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 21 mei 2013 

betreffende alternatieve beslechting van 

consumentengeschillen en tot wijziging 

van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en 

Richtlijn 2009/22/EG (PB L 165 van 

18.6.2013, blz. 63). 

 

Amendement  179 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 2 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. In overeenstemming met Richtlijn 

2013/11/EU van het Europees Parlement 

en de Raad stellen PEPP-aanbieders en 

-distributeurs de PEPP-cliënt in kennis 

van ten minste één entiteit voor 

alternatieve geschillenbeslechting (ADR) 

die bevoegd is voor het behandelen van 

geschillen over rechten en plichten van 

PEPP-cliënten uit hoofde van deze 

verordening. 

 

Amendement  180 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 2 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 ter. De in het vorige lid bedoelde 

informatie wordt op duidelijke, 

begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke 

wijze ter beschikking gesteld op de website 

van de PEPP-aanbieder of -distributeur, 

in het bijkantoor en in de algemene 

voorwaarden van de tussen PEPP-

aanbieder of -distributeur en de PEPP-

cliënt gesloten overeenkomst. Daarbij 

wordt aangegeven hoe er verdere 

informatie over de betrokken ADR-entiteit 

en over de voorwaarden voor de 

inschakeling ervan kan worden 

verkregen. 

 

Amendement  181 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 2 quater (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quater. PEPP-aanbieders en 

-distributeurs voorzien in procedures voor 

alternatieve geschilbeslechting. 
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Amendement  182 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 44 – lid 2 quinquies (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 quinquies. De lidstaten zorgen ervoor 

dat er grensoverschrijdende klachten- en 

beroepsmechanismen worden opgezet die 

individuele en collectieve 

schadevergoedingen over de grenzen heen 

mogelijk maken, in overeenstemming met 

het EU-recht. 

 

Amendement  183 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij de standaardoptie mag de 

overstapdienst alleen gedurende de 

opbouwfase worden gebruikt. 

 

Amendement  184 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De PEPP-spaarder kan slechts eens 

om de vijf jaar na het afsluiten van de 

PEPP-overeenkomst naar andere PEPP-

aanbieders overstappen. 

2. De PEPP-spaarder kan slechts eens 

om de vijf jaar na het afsluiten van de 

PEPP-overeenkomst kosteloos naar andere 

PEPP-aanbieders overstappen. PEPP-

aanbieders en PEPP-spaarders kunnen 

afspraken maken over frequenter 

overstappen. De voorwaarden voor het 

overstappen worden opgenomen in de 

PEPP-overeenkomst. 
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Amendement  185 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Overstappen mag te allen tijde en 

kosteloos indien de PEPP-aanbieder of 

-distributeur zich niet houdt aan het in 

artikel 18 bedoelde algemene beginsel. 

 

Amendement  186 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 46 – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. Op verzoek van de PEPP-spaarder 

wordt de overstapdienst geïnitieerd door de 

ontvangende PEPP-aanbieder. De 

overstapdienst voldoet ten minste aan de 

leden 2 tot en met 5. 

1. Op verzoek van de PEPP-spaarder 

wordt de overstapdienst voorbereid door de 

ontvangende PEPP-aanbieder. 

 Het verzoek van de PEPP-spaarder wordt 

opgesteld in een officiële taal van de 

lidstaat waar de overstapdienst geïnitieerd 

wordt of in elke door beide partijen 

overeengekomen andere taal. 

 Aangezien de spaarder verschillende 

compartimenten aanhoudt, moet in het 

verzoek worden aangegeven voor welke 

compartimenten de overstapdienst wordt 

aangevraagd.  

 Bij grensoverschrijdend overstappen 

wordt de PEPP-spaarder in kennis gesteld 

van alle implicaties daarvan. De 

informatie heeft in het bijzonder 

betrekking op veranderingen ten aanzien 

van onder meer het verlies van de 

kapitaalgarantie en de biometrische 

risico's, en op het verlies van fiscale 

prikkels of andere voordelen, en op 

belastingen die de spaarder zal moeten 

betalen. 
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Amendement  187 

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. Onverminderd artikel 45, lid 2, zijn 

de totale vergoedingen en kosten die de 

overdragende PEPP-aanbieder de PEPP-

spaarder berekent voor het afsluiten van de 

bij hem aangehouden PEPP-rekening, 

beperkt tot maximaal 0,5 % van het aan de 

ontvangende PEPP-aanbieder 

overgedragen positieve saldo. Er worden 

geen andere vergoedingen en kosten in 

rekening gebracht. 

 

Amendement  188 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 48 – lid 4 

 

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. 

Schrappen 

 

Amendement  189 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 49 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De aansprakelijkheid krachtens lid 

1 geldt niet in abnormale en 

onvoorzienbare omstandigheden die 

onafhankelijk zijn van de wil van de 

2. De aansprakelijkheid krachtens lid 

1 geldt niet wanneer een PEPP-aanbieder 

uit hoofde van nationale of 

Uniewetgevingshandelingen andere 
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PEPP-aanbieder die zich erop beroept, en 

waarvan de gevolgen ondanks alle 

voorzorgsmaatregelen niet konden 

worden voorkomen, noch wanneer een 

PEPP-aanbieder uit hoofde van nationale 

of Uniewetgevingshandelingen andere 

wettelijke verplichtingen heeft. 

wettelijke verplichtingen heeft. 

 

Amendement  190 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 50 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Bij grensoverschrijdend overstappen 

wordt de PEPP-spaarder in kennis gesteld 

van alle implicaties daarvan. De 

informatie heeft in het bijzonder 

betrekking op veranderingen ten aanzien 

van onder meer het verlies van de 

kapitaalgarantie en de biometrische 

risico's, en op belastingen die de spaarder 

zal moeten betalen. 

 

Amendement  191 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 2 bis. Wanneer de lidstaten de 

voorwaarden voor de opbouwfase 

vaststellen, zorgen zij ervoor dat voor 

PEPP's en vergelijkbare nationale 

producten dezelfde voorwaarden gelden. 

 

Amendement  192 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 52 – lid 1 bis (nieuw) 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 1 bis. Bij de standaardoptie vindt de 

uitbetaling plaats in de vorm van 

annuïteiten, met de mogelijkheid van de 

uitbetaling van een bedrag ineens van 

maximaal 30 % aan het begin van de 

afbouwfase. 

 

Amendement  193 

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, voor zover van toepassing, 

eens in de vijf jaar worden aangepast 

tijdens de opbouwfase, alsook één jaar 

voor het begin van de afbouwfase. 

 

Amendement  194 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 53 – lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. EIOPA monitort 

pensioenregelingen die op het 

grondgebied van de Unie worden ingesteld 

of gedistribueerd, om na te gaan of ze de 

benaming "PEPP" niet gebruiken of niet 

suggereren dat ze een PEPP zijn, tenzij ze 

een vergunning hebben gekregen krachtens 

deze verordening en deze verordening in 

acht nemen. 

2. EIOPA monitort 

pensioenproducten die op het grondgebied 

van de Unie worden ingesteld of 

gedistribueerd, om na te gaan of ze de 

benaming "PEPP" niet gebruiken of niet 

suggereren dat ze een PEPP zijn, tenzij ze 

een vergunning hebben gekregen krachtens 

deze verordening. 
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Amendement  195 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 57 – lid 2 – letter e 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

e) in geval van een rechtspersoon, de 

in punt d) bedoelde bestuursrechtelijke 

maximumboeten tot maximaal 10% van de 

totale jaaromzet volgens de meest recente 

jaarrekening die door het leidinggevende 

orgaan is goedgekeurd. Wanneer de 

rechtspersoon een moederonderneming is 

of een dochteronderneming van de 

moederonderneming die overeenkomstig 

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 

Parlement en de Raad een geconsolideerde 

jaarrekening moet opstellen, is de 

desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 

de totale jaaromzet of het soort inkomsten 

dat daarmee overeenkomstig de 

toepasselijke wetgevingshandelingen 

inzake jaarrekeningen overeenstemt 

volgens de meest recente door het 

leidinggevende orgaan van de uiteindelijke 

moederonderneming goedgekeurde 

geconsolideerde jaarrekening; 

e) in geval van een rechtspersoon, de 

in punt d) bedoelde bestuursrechtelijke 

maximumboeten tot maximaal 5 % van de 

totale jaaromzet volgens de meest recente 

jaarrekening die door het leidinggevende 

orgaan is goedgekeurd. Wanneer de 

rechtspersoon een moederonderneming is 

of een dochteronderneming van de 

moederonderneming die overeenkomstig 

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 

Parlement en de Raad een geconsolideerde 

jaarrekening moet opstellen, is de 

desbetreffende totale jaaromzet gelijk aan 

de totale jaaromzet of het soort inkomsten 

dat daarmee overeenkomstig de 

toepasselijke wetgevingshandelingen 

inzake jaarrekeningen overeenstemt 

volgens de meest recente door het 

leidinggevende orgaan van de uiteindelijke 

moederonderneming goedgekeurde 

geconsolideerde jaarrekening; 

__________________ __________________ 

51 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 

Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 

betreffende de jaarlijkse financiële 

overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en aanverwante verslagen van 

bepaalde ondernemingsvormen, tot 

wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van 

het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 

83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 

29.6.2013, blz. 19). 

51 Richtlijn 2013/34/EU van het Europees 

Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 

betreffende de jaarlijkse financiële 

overzichten, geconsolideerde financiële 

overzichten en aanverwante verslagen van 

bepaalde ondernemingsvormen, tot 

wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van 

het Europees Parlement en de Raad en tot 

intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 

83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 

29.6.2013, blz. 19). 

 

Amendement  196 

Voorstel voor een verordening 

Artikel 61 – alinea 1 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van deze 

verordening voeren PEPP-aanbieders en 

bevoegde autoriteiten hun taken in het 

kader van deze verordening uit in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

2016/679. Met betrekking tot de 

verwerking van persoonsgegevens door 

EIOPA in het kader van deze verordening 

neemt EIOPA Verordening (EG) 

nr. 45/2001 in acht. 

Met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van deze 

verordening voeren PEPP-aanbieders en 

bevoegde autoriteiten hun taken in het 

kader van deze verordening uit in 

overeenstemming met Verordening (EU) 

2016/679 en Richtlijn 95/46/EG, en een 

verordening met betrekking tot de 

eerbiediging van het privéleven en de 

bescherming van persoonsgegevens in 

elektronische communicatie, en tot 

intrekking van Richtlijn 2002/58/EG 

(richtlijn betreffende privacy en 

elektronische communicatie). Met 

betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens door EIOPA in het 

kader van deze verordening neemt EIOPA 

Verordening (EG) nr. 45/2001 in acht.  
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