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Betreft: Verzoekschrift 0734/2011, ingediend door Patrick Pearse Heffernan (Ierse
nationaliteit), over de rechten van beleggers in particuliere pensioenfondsen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener beklaagt zich over de Ierse regering. Volgens hem heeft deze onvoldoende toezicht 
uitgeoefend op de bescherming van zijn rechten als belegger in een particulier pensioenfonds. 
Indiener stelt dat de Ierse regering toezichthoudende organen te weinig bevoegdheden heeft 
gegeven om het beheer van dit pensioenfonds te controleren. Hij verzoekt het Europees 
Parlement deze kwestie te onderzoeken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2011. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 16 december 2011

"Indiener beklaagt zich erover dat de Ierse regering zijn rechten als belegger in een particulier 
pensioenfonds niet heeft beschermd. Hij stelt in dit verband dat de erkende toezichthoudende 
organen over onvoldoende bevoegdheden beschikken om het beheer van zijn pensioenfonds te 
controleren, aangezien de Ombudsman voor pensioenen volgens de Ierse wetgeving na 
verloop van een bepaalde termijn geen gevolg meer mag geven aan een klacht, met inbegrip 
van het recht van indiener om te worden gehoord.

Procedures voor de behandeling van klachten vallen niet onder Richtlijn 2003/41/EG 
betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor 
bedrĳfspensioenvoorziening. Zij behoren tot de bevoegdheden van de betrokken lidstaat, die 
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deze kan uitoefenen in overeenstemming met de verplichtingen die hem door het verdrag 
worden opgelegd.

De weigering van de Ombudsman voor pensioenen om, in overeenstemming met de
gewijzigde pensioenwet (Pensions Amendment Act) van 2002, de klacht van indiener te 
behandelen omdat de vastgestelde termijn na de feiten was verlopen, is het resultaat van een 
procedure die buiten de toepassingssfeer van de EU-wetgeving valt, aangezien richtlijn 
2003/41/EG niet van toepassing is op procedures voor de behandeling van klachten, die onder 
de bevoegdheid van de betrokken lidstaat vallen."


