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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener voert aan dat Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (de IBPV-richtlijn) schadelijke 
gevolgen zou hebben voor de werknemers van Airbus /EADS. Indiener legt uit dat het bedrijf 
meer dan 10 000 werknemers telt in het Verenigd Koninkrijk en dat er nog meer Britse 
burgers voor Airbus werken in andere lidstaten van de EU. Volgens indiener ziet 
laatstgenoemde categorie zich gedwongen om ofwel terug te keren naar het Verenigd 
Koninkrijk, ofwel met pensioen te gaan, ofwel afstand te doen van haar Britse 
pensioensregeling en zich aan te sluiten bij een lokaal pensioenstelsel. Indiener verzoekt om 
aanpassing van Richtlijn 2003/41/EG om dit probleem op te lossen. Hij stelt voor om in de 
wetgeving een mogelijkheid te creëren voor een bedrijfspensioensregeling die rekening houdt 
met de financiële begrotingsherstelplannen die zijn overeengekomen met de bevoegde 
autoriteiten, zoals de Britse pensioeninstantie, teneinde aansluiting bij een 
grensoverschrijdend stelsel mogelijk te maken.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 februari 2010. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 22 april 2010.

Indiener voert aan dat de "volledige dekkingsbepalingen" van de IBPV-richtlijn inconsequent 
worden toegepast. Echter, de Commissie wijst erop dat het onderliggende, belangrijkste 
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probleem de definitie van grensoverschrijdende activiteiten betreft, en de verschillende 
interpretaties die daaraan worden gegeven door de lidstaten. In artikel 20, lid 1, van de IBPV-
richtlijn worden grensoverschrijdende activiteiten beschreven als een situatie waarin de IBPV 
in een andere lidstaat is gevestigd dan de bijdragende onderneming (werkgever). Over het 
algemeen zijn de prudentiële bepalingen van de lidstaat waar de IBPV is gevestigd 
(thuislidstaat) van toepassing, terwijl op de relatie tussen werkgever en werknemer 
(gastlidstaat) juist de relevante sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat waar de 
bijdragende onderneming is gevestigd van toepassing is.

Twee afzonderlijke kwesties dienen bij dit verzoekschrift te worden overwogen.

Ten eerste dient te worden vastgesteld in welke lidstaat de bijdragende onderneming is 
gevestigd. Volgens de door indiener verstrekte informatie is het Verenigd Koninkrijk de 
lidstaat waar zowel de bijdragende onderneming (Airbus/EADS Ltd) als de IBPV is 
gevestigd.

Ten tweede dient te worden vastgesteld welke nationale sociale en arbeidswetgeving van 
toepassing is op de relatie tussen werkgever en werknemer. Voor het grootste deel van de 
meer dan 10 000 werknemers die bij de fabriek van Airbus/EADS in het Verenigd Koninkrijk 
werken, geldt normaal gesproken de Britse sociale en arbeidswetgeving. Echter, indiener 
verwijst naar een groep van ongeveer driehonderd werknemers die eerst in het Verenigd 
Koninkrijk werkzaam waren, maar na enige tijd zijn overgeplaatst naar een fabriek van 
Airbus/EADS in een andere lidstaat. De meeste van deze werknemers vallen onder de noemer 
buitenlandse werknemers en zijn geen werknemers die voor korte tijd gedetacheerd zijn 
(hoewel indiener dit zou moeten bevestigen). Voor deze groep van rond de driehonderd 
werknemers is het noodzakelijk te beoordelen of zij (i) werkzaam blijven onder de sociale en 
arbeidswetgeving van het Verenigd Koninkrijk, of dat zij (ii) werkzaam zijn onder de sociale 
en arbeidswetgeving van een andere lidstaat.

Voor zover de Commissie bekend is, vormt de vestigingsplaats van de bijdragende 
onderneming in de Britse interpretatie van de betrokken bepaling (artikel 20 van de IBPV-
richtlijn) geen doorslaggevend criterium bij het aantonen van grensoverschrijdende 
activiteiten als de IBPV voorstelt bijdragen te accepteren van werkgevers die in het Verenigd 
Koninkrijk gevestigd zijn, maar die leden in dienst hebben op wie de sociale en 
arbeidswetgeving van een andere lidstaat van toepassing is. Vervolgens dient de IBPV de 
Britse bevoegde autoriteiten om goedkeuring te vragen. Met andere woorden, uit de Britse 
wetgeving vloeit voort dat als de IBPV leden heeft die werkzaam zijn in, en vallen onder de 
sociale en arbeidswetgeving van, een andere lidstaat (de beoogde gastlidstaat), de IBPV 
grensoverschrijdende activiteiten uitvoert.

Het kan echter gebeuren dat de beoogde gastlidstaat niet akkoord gaat met het bepalen van de 
op de relatie tussen de Britse werkgever en de Britse werknemer die op zijn grondgebied 
werkzaam is, toepasselijke wetgeving. Door een dergelijke inconsequentie kan een situatie 
ontstaan zoals die door indiener is beschreven.

De Commissie zal deze kwestie met de Britse autoriteiten bespreken teneinde een juiste 
omzetting en toepassing van artikel 20 van de IBPV-richtlijn te waarborgen.
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Meer in het algemeen is de Commissie, ondersteund door het Comité van Europese 
toezichthouders op verzekeringen en bedrijfspensioenen, reeds begonnen met het herzien van 
de definitie van grensoverschrijdende activiteiten in de IBPV-richtlijn. De Commissie is 
voornemens de komende maanden een eerste overleg met de lidstaten te plegen. Dit zal een 
belangrijke bijdrage leveren aan de herziening van de IBPV-richtlijn waarmee de Commissie 
dit jaar, in het kader van het groenboek over pensioenen, wil beginnen. Bij deze gelegenheid 
zullen ook de "volledige dekkingsbepalingen" in de IBPV-richtlijn worden herzien.

De kwestie die door indiener is aangekaart, komt voort uit de verschillende interpretaties van 
de definitie van grensoverschrijdende activiteiten in de IBPV-richtlijn. De Commissie zal de 
discussie aangaan met de Britse autoriteiten met als doel een juiste omzetting en toepassing 
van de betrokken bepaling, artikel 20 van de IBPV-richtlijn, te waarborgen.

4. Aanvullend antwoord van de Commissie, ontvangen op 6 september 2011.

De Commissie erkent dat de onduidelijke definitie van grensoverschrijdende activiteiten in de 
IBPV-richtlijn1 heeft geleid tot verschillende interpretaties in de lidstaten, hetgeen ervoor 
heeft gezorgd dat de richtlijn niet zo goed functioneert als beoogd, wat grensoverschrijdende 
activiteiten betreft.

Deze kwestie zal worden aangepakt bij de komende herziening2 van de IBPV-richtlijn, die 
gepland is voor 2012. De artikelen 16, lid 3, en 18, lid 7, van de richtlijn, die betrekking 
hebben op voorzieningen die volledig door kapitaal zijn gedekt, zullen bij deze herziening ook 
aan bod komen.

Conclusie

De Commissie is voornemens de elementen waarover de indiener zijn bezorgdheid heeft 
uitgesproken, bij de komende, voor 2012 geplande herziening van de IBPV-richtlijn aan te 
pakken. De definitie van grensoverschrijdende activiteiten en de voorzieningen die volledig 
door kapitaal zijn gedekt, zullen hierbij worden aangepast.

5. Aanvullend antwoord van de Commissie (REV. II), ontvangen op 28 september 
2012.

De Commissie is voornemens Richtlijn 2003/41/EG3 in 2012 te herzien, inclusief de definitie 
van grensoverschrijdende activiteiten van bedrijfspensioenen (IBPV) en de volledige 
dekkingsbepalingen, waarover de indiener zijn bezorgdheid heeft uitgesproken. Het is echter 
niet mogelijk deze herziening dit jaar af te ronden om de volgende redenen. 

Ten eerste hebben de deelnemers aan de openbare hoorzitting van 1 maart 2012 in Brussel 
betreffende het onderwerp hun grote bezorgdheid geuit over de behoefte aan een zorgvuldige 
afstemming van de geplande kwantitatieve solvabiliteitsvereisten voor de IBPV's in het kader 
                                               
1 PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10.
2 http://ec.europa.eu/internal_market/pensions/commission-docs_en.htm
3 PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10.
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van de herziening. Om dit te verwezenlijken, wacht de Commissie op dit moment de 
resultaten af van een kwantitatieve impactstudie (QIS), uitgevoerd door de Europese 
Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. Deze worden verwacht in januari 2013. 
Na de QIS zal de Commissie in staat zijn verdere stappen te ondernemen in de herziening. 

Ten tweede is de herziening van de IBPV-richtlijn verbonden met een ander 
wetgevingsvoorstel in het verzekeringsveld, waarover op dit moment wordt onderhandeld in 
het kader van het Europese wetgevingsproces (namelijk Omnibus II, die een invloed zal 
hebben op de kaderrichtlijn solvabiliteit II voor verzekeraars). Daarom acht de Commissie het 
wenselijk het aangewezen de afloop van het proces af te wachten alvorens de herziening van 
de IBPV-richtlijn te hervatten.

Rekening houdend met bovenstaande punten wordt het wetgevingsvoorstel dat zal 
voortvloeien uit de herziening van de IBPV-richtlijn zeer waarschijnlijk in 2013 goedgekeurd 
door de Commissie. De Commissie tracht met deze herziening inderdaad een interne markt 
voor bedrijfspensioenen te creëren. Dit zal resulteren in lagere kosten voor werkgevers, meer 
keuzemogelijkheden en veiligheid voor (grensoverschrijdende) werknemers, zoals de 
indiener, en een degelijke steunpilaar voor bedrijfspensioenen, die de verdere houdbaarheid 
van de overheidsfinanciën van de lidstaten verzekert.

De Commissie is voornemens de elementen waarover indiener zijn bezorgdheid heeft 
uitgesproken, bij de komende herziening van de IBPV-richtlijn aan te pakken. De definitie 
van grensoverschrijdende activiteiten van IBPV's en de volledige dekkingsbepalingen zullen 
hierbij worden aangepast. De herziening tracht werkgevers en werknemers ten volle de 
vruchten te laten plukken van efficiëntiewinsten in een veilige interne markt voor 
bedrijfspensioenen.


