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BEKNOPTE MOTIVERING

In het voorstel voor een richtlijn betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van 
aanvullende pensioenrechten komen de belangrijkste kwesties in verband met de 
belemmering van het vrije verkeer van werknemers binnen een lidstaat of van de ene lidstaat 
naar de andere op het gebied van aanvullende pensioenrechten aan bod. 

Opgemerkt zij dat deze richtlijn er is gekomen na volgehouden inspanningen van de 
Commissie om een vrijwillig akkoord tussen de betrokken partijen tot stand te brengen. 

Gelet op de diversiteit van de systemen die in de lidstaten bestaan, onderstreept de rapporteur 
van de medeadviserende commissie dat het juiste wetgevingsinstrument is gekozen (richtlijn) 
en dat de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit zijn geëerbiedigd. 

Hoewel het voorstel voorziet in maatregelen om de nationale regels te harmoniseren, gaan 
deze niet verder dan nodig is om werknemers in staat te stellen hun rechten bij mobiliteit te 
behouden of mee te nemen. 

Een aantal wijzigingen zijn niettemin wenselijk, om bepaalde hervormingen niet te veel te 
spreiden in de tijd, een vanuit genderoogpunt neutralere taal te hanteren en te voorkomen dat 
belemmeringen in sommige lidstaten om technische redenen blijven bestaan. 

Tot slot moet worden gegarandeerd dat personen in loondienst die een beroepsactiviteit 
onderbreken of stopzetten, bijvoorbeeld om gezinsredenen, hun pensioenrechten kunnen
behouden en zelfs voort bijdragen betalen.

AMENDEMENTEN

De Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande amendementen in haar verslag op 
te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
Overweging 5

(5) Ook dient verwezen te worden naar 
artikel 94 van het Verdrag, aangezien de 
dispariteiten tussen de nationale 
wetgevingen met betrekking tot de 
aanvullende pensioenregelingen zowel de 
uitoefening van het recht op vrij verkeer van 
werknemers als het functioneren van de 

(5) Ook dient verwezen te worden naar 
artikel 94 van het Verdrag, aangezien de 
dispariteiten tussen de nationale 
wetgevingen met betrekking tot de 
aanvullende pensioenregelingen zowel de 
uitoefening van het recht op vrij verkeer van 
personen in loondienst als het functioneren 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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interne markt kunnen belemmeren. Om de 
meeneembaarheid van de aanvullende 
pensioenrechten van werknemers die zich 
binnen de Gemeenschap of binnen een 
lidstaat verplaatsen, te verbeteren, dienen 
bepaalde voorwaarden voor het verwerven 
van pensioenrechten geharmoniseerd te 
worden en dienen de regels inzake het 
behoud van slapende rechten en de 
overdracht van verworven rechten onderling 
aangepast te worden.

van de interne markt kunnen belemmeren. 
Om de meeneembaarheid van de 
aanvullende pensioenrechten van personen 
in loondienst die zich binnen de 
Gemeenschap of binnen een lidstaat 
verplaatsen, te verbeteren, dienen bepaalde 
voorwaarden voor het verwerven van
pensioenrechten geharmoniseerd te worden 
en dienen de regels inzake het behoud van 
slapende rechten en de overdracht van 
verworven rechten onderling aangepast te 
worden.

Amendement 2
Overweging 6 bis (nieuw)

(6 bis) Richtlijn 76/207/EEG, gewijzigd bij 
Richtlijn 2002/73/EG, Richtlijn 
86/378/EEG, gewijzigd bij Richtlijn 
96/97/EG, Richtlijn 92/85/EEG en Richtlijn 
96/34/EG hebben betrekking op de gelijke 
behandeling van mannen en vrouwen, met 
name op het gebied van 
arbeidsomstandigheden en sociale 
zekerheid. Bijgevolg moeten de lidstaten en 
de sociale partners bij de uitvoering van de 
bepalingen van deze richtlijn de 
bovengenoemde richtlijnen eerbiedigen, 
met name wat de terugkeer van vrouwen op 
de arbeidsmarkt na een onderbreking in het 
kader van de verzoening van beroeps- en 
gezinsleven betreft. 

Amendement 3
Overweging 10

(10) Om redenen van financiële 
houdbaarheid van de aanvullende 
pensioenregelingen hebben de lidstaten de 
mogelijkheid om niet gekapitaliseerde 
regelingen vrij te stellen van de verplichting 
om werknemers de mogelijkheid te bieden 
om verworven rechten over te dragen. Met 
het oog op gelijke behandeling van de 

schrappen
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werknemers die onder gekapitaliseerde 
regelingen vallen enerzijds en degenen die 
onder niet-gekapitaliseerde regelingen 
vallen anderzijds, dienen de lidstaten er 
echter naar te streven de 
overdraagbaarheid van rechten op basis 
van niet-gekapitaliseerde regelingen 
geleidelijk te verbeteren.

Amendement 4
Overweging 11

(11) Onverminderd Richtlijn 2003/41/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening zouden 
werknemers die gebruik maken van hun 
recht op vrij verkeer, of van plan zijn dat te 
doen, behoorlijk geïnformeerd moeten 
worden door de beheerders van de 
aanvullende pensioenregelingen, met name 
over de consequenties van een beëindiging 
van de arbeidsverhouding op hun rechten op 
aanvullend pensioen.

(11) Onverminderd Richtlijn 2003/41/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden 
van en het toezicht op instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening zouden 
personen in loondienst die gebruik maken 
van hun recht op vrij verkeer, of van plan 
zijn dat te doen, behoorlijk geïnformeerd 
moeten worden door de beheerders van de 
aanvullende pensioenregelingen, met name 
over de consequenties van een beëindiging 
van de arbeidsverhouding op hun rechten op 
aanvullend pensioen.

Amendement 5
Overweging 15

(15) Gezien de noodzaak rekening te 
houden met de gevolgen van deze Richtlijn, 
met name voor de financiële houdbaarheid 
van de aanvullende pensioenregelingen, 
kunnen de lidstaten gebruik maken van een 
verlengde termijn voor de geleidelijke 
tenuitvoerlegging van de bepalingen die 
dergelijke gevolgen kunnen hebben.

schrappen

Amendement 6
Artikel 1

Deze richtlijn beoogt de uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van werknemers, en 
van het recht op beroepsmobiliteit binnen 

Deze richtlijn beoogt de uitoefening van het 
recht op vrij verkeer van personen in 
loondienst, en van het recht op 
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een lidstaat, te vergemakkelijken door het 
verminderen van belemmeringen als gevolg 
van bepaalde regels voor aanvullende 
pensioenregelingen in de lidstaten.

beroepsmobiliteit binnen een lidstaat, te 
vergemakkelijken door het verminderen van 
belemmeringen als gevolg van bepaalde 
regels voor aanvullende pensioenregelingen 
in de lidstaten.

Amendement 7
Artikel 3, letter d)

d) "pensioenrechten": alle uitkeringen 
waarop deelnemers aan de regeling en 
andere rechthebbenden uit hoofde van de 
bepalingen van een aanvullende 
pensioenregeling en, voorzover van 
toepassing, de nationale wetgeving, recht 
hebben;

d) "pensioenrechten": alle uitkeringen 
waarop personen die aan de regeling 
deelnemen en andere rechthebbenden uit 
hoofde van de bepalingen van een 
aanvullende pensioenregeling en, voorzover 
van toepassing, de nationale wetgeving, 
recht hebben;

Amendement 8
Artikel 3, letter f)

f) "vertrekkende werknemer": een 
werknemer die, alvorens recht te krijgen op 
een pensioen, een betrekking verlaat waarin 
hij pensioenrechten heeft opgebouwd, dan 
wel pensioenrechten had kunnen verwerven 
als hij was gebleven;

f) "vertrekkende werknemer": een persoon 
in loondienst die, alvorens recht te krijgen 
op een pensioen, een betrekking verlaat 
waarin hij pensioenrechten heeft 
opgebouwd, dan wel pensioenrechten had 
kunnen verwerven als hij was gebleven;

Amendement 9
Artikel 3, letter g)

g) "meeneembaarheid": de mogelijkheid 
voor de werknemer om pensioenrechten te 
verwerven en te behouden bij de uitoefening 
van zijn recht op vrij verkeer of bij 
beroepsmobiliteit;

g) "meeneembaarheid": de mogelijkheid 
voor de persoon in loondienst om 
pensioenrechten te verwerven en te 
behouden bij de uitoefening van zijn recht 
op vrij verkeer of bij beroepsmobiliteit;

Amendement 10
Artikel 3, letter h)

h) "begunstigde met uitgestelde rechten": 
een ex-deelnemer die pensioenrechten bezit 
die slapend blijven in de aanvullende 

h) "begunstigde met uitgestelde rechten": 
een ex-deelnemende persoon die 
pensioenrechten bezit die slapend blijven in 
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pensioenregeling totdat voldaan wordt aan 
de voorwaarden om in aanmerking te komen 
voor een aanvullend pensioen;

de aanvullende pensioenregeling totdat 
voldaan wordt aan de voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een aanvullend 
pensioen;

Amendement 11
Artikel 4, letter a)

a) wanneer er nog geen pensioenrechten zijn 
verworven op het tijdstip van de beëindiging 
van de arbeidsverhouding, het totale bedrag 
van de door of ten behoeve van de 
werknemer betaalde bijdragen wordt 
terugbetaald of overgedragen;

a) wanneer er nog geen pensioenrechten zijn 
verworven op het tijdstip van de beëindiging 
van de arbeidsverhouding, het totale bedrag 
van de door of ten behoeve van de persoon 
in loondienst betaalde bijdragen wordt 
terugbetaald of overgedragen;

Amendement 12
Artikel 4, letter b)

b) wanneer een minimumleeftijd vereist is 
voor het verwerven van pensioenrechten, 
deze leeftijd niet hoger is dan 21 jaar;

b) wanneer een minimumleeftijd vereist is 
voor het verwerven van pensioenrechten, 
deze leeftijd niet hoger is dan 18 jaar;

Amendement 13
Artikel 4, letter c)

c) een werknemer zich bij een aanvullende 
pensioenregeling kan aansluiten na een jaar 
bij dezelfde werkgever gewerkt te hebben, 
dan wel zodra hij de minimumleeftijd heeft 
bereikt en een jaar gewerkt heeft;

c) een persoon in loondienst zich bij een 
aanvullende pensioenregeling kan aansluiten 
na een jaar bij dezelfde werkgever gewerkt 
te hebben, dan wel zodra hij de 
minimumleeftijd heeft bereikt en een jaar 
gewerkt heeft;

Amendement 14
Artikel 4, letter d)

d) een werknemer pensioenrechten verwerft 
uiterlijk na twee jaar aangesloten te zijn 
geweest.

d) een persoon in loondienst
pensioenrechten verwerft uiterlijk na twee 
jaar aangesloten te zijn geweest.

Amendement 15
Artikel 5, lid 2
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2. De lidstaten kunnen aanvullende 
pensioenregelingen toestaan om de 
verworven rechten van deelnemers niet te 
handhaven, maar gebruik te maken van een 
overmaking of uitbetaling van een kapitaal 
dat de verworven rechten vertegenwoordigt, 
wanneer die onder een door de betreffende 
lidstaat bepaalde drempel blijven. De lidstaat 
stelt de Commissie op de hoogte van deze 
drempel.

2. De lidstaten kunnen aanvullende 
pensioenregelingen toestaan om:
a) de verworven rechten van deelnemers niet 
te handhaven, maar gebruik te maken van 
een overmaking of uitbetaling van een 
kapitaal dat de verworven rechten 
vertegenwoordigt, wanneer die onder een 
door de betreffende lidstaat bepaalde 
drempel blijven. De lidstaat stelt de 
Commissie op de hoogte van deze drempel.

b) een vertrekkende werknemer toe te staan 
na de beëindiging van de 
arbeidsverhouding voort in dezelfde 
aanvullende pensioenregeling bij te dragen. 
De lidstaten delen de Commissie mee hoe 
deze bepaling wordt uitgevoerd.

Amendement 16
Artikel 7, lid 1

1. Onverminderd de uit artikel 11 van 
Richtlijn 2003/41/EG voortvloeiende 
verplichtingen van 
beroepspensioeninstellingen met betrekking 
tot de aan deelnemers en 
pensioengerechtigden te verstrekken 
inlichtingen, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
werknemers door de beheerder van de 
aanvullende pensioenregeling worden 
ingelicht over de gevolgen van een 
beëindiging van de arbeidsverhouding voor 
hun aanvullende pensioenrechten.

1. Onverminderd de uit artikel 11 van 
Richtlijn 2003/41/EG voortvloeiende 
verplichtingen van 
beroepspensioeninstellingen met betrekking 
tot de aan deelnemers en 
pensioengerechtigden te verstrekken 
inlichtingen, nemen de lidstaten de nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat de 
personen in loondienst door de beheerder 
van de aanvullende pensioenregeling worden 
ingelicht over de gevolgen van een 
beëindiging van de arbeidsverhouding voor 
hun aanvullende pensioenrechten.

Amendement 17
Artikel 7, lid 2, inleidende formule

2. Werknemers die daarom verzoeken, 
ontvangen binnen een redelijke termijn 
voldoende inlichtingen over met name: 

2. Personen in loondienst die daarom 
verzoeken, ontvangen binnen een redelijke 
termijn voldoende inlichtingen over met 
name: 

Amendement 18
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Artikel 7, lid 3

3. Een begunstigde met uitgestelde rechten 
die daarom verzoekt, ontvangt van de 
beheerder van de aanvullende 
pensioenregeling inlichtingen over zijn 
slapende pensioenrechten en over iedere 
verandering van de regels betreffende de 
aanvullende pensioenregeling die hem 
aangaan.

3. Een begunstigde met uitgestelde rechten 
die daarom verzoekt, ontvangt van de 
persoon die het beheer over de aanvullende 
pensioenregeling heeft, inlichtingen over 
zijn slapende pensioenrechten en over iedere 
verandering van de regels betreffende de 
aanvullende pensioenregeling die hem 
aangaan.

Amendement 19
Artikel 7, lid 4

4. De in dit artikel bedoelde inlichtingen 
worden schriftelijk en in begrijpelijke vorm 
verstrekt.

4. De in dit artikel bedoelde inlichtingen 
worden schriftelijk en in voor de betrokken 
persoon begrijpelijke vorm verstrekt.

Amendement 20
Artikel 9, lid 2

2. Onverminderd het eerste lid van dit 
artikel kunnen de lidstaten indien nodig 
gebruik maken van een aanvullende 
termijn van 60 maanden, met ingang van 1 
juli 2008, voor de verwezenlijking van de in 
artikel 4, punt d), aangegeven doelstelling. 
Iedere lidstaat die gebruik wenst te maken
van deze langere termijn, stelt de 
Commissie daarvan op de hoogte, en geeft 
aan om welke regelingen het gaat en welke 
redenen deze aanvullende termijn 
rechtvaardigen.

schrappen

Amendement 21
Artikel 9, lid 3

3. Onverminderd het eerste lid van dit 
artikel, en om rekening te houden met 
overtuigend aangetoonde bijzondere 
omstandigheden in verband met de 
financiële houdbaarheid van de 
aanvullende pensioenregelingen, kunnen 
de lidstaten regelingen die op basis van een 

schrappen
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omslagstelsel functioneren, 
ondersteuningskassen, en ondernemingen 
die boekreserves opbouwen om een 
pensioen aan hun werknemers te kunnen 
uitbetalen, vrijstellen van de toepassing van 
artikel 1, lid 6. Iedere lidstaat die van deze 
mogelijkheid gebruik wenst te maken, stelt 
de Commissie daarvan onmiddellijk op de 
hoogte, en geeft aan om welke regelingen 
het gaat en welke specifieke redenen deze 
vrijstelling rechtvaardigen, en welke 
maatregelen genomen zijn of nog zullen 
worden om de overdraagbaarheid van de 
uit de regeling in kwestie voortvloeiende 
rechten te verbeteren.


