Pensioenfonds uit financiële sector vertrekt naar België
27 September 2013
De Nederlandse vestiging van Euroclear verhuist zijn pensioenregeling naar
België. Het is de bedoeling dat de pensioenrechten van een kleine 150
(voormalige) medewerkers en gepensioneerden van het clearing-huis in
Amsterdam per 1 januari 2014 worden ondergebracht bij het pensioenfonds
van de Europese hoofdvestiging van het bedrijf in Brussel.
Het Belgische fonds van Euroclear, dat 146 miljoen euro beheert voor zo'n
4.200 deelnemers, wordt daartoe omgevormd tot een pan-Europees
pensioenfonds in de vorm van een OFP.
Euroclear is één van de vijf bedrijven die nu nog deelnemen in Mercurius, het
pensioenfonds voor de financiële sector. Pensioenfonds Mercurius (PMA)
heeft kortgeleden aangekondigd zich te gaan opheffen.
De reden is dat de participerende ondernemingen hun uitvoeringscontract per
1 januari hebben opgezegd vanwege teleurstellende resultaten. De
dekkingsgraad van Mercurius is ongeveer 97 procent.
Volgens Annelies Bruyninckx, directeur 'compensation and benefits' bij Euroclear, blijft het vermogen van de
Nederlandse vestiging gescheiden, maar komt het onder toezicht van de Belgische toezichthouder FSMA.
Voor de arbeidsvoorwaardelijke kant van de regeling blijven de Nederlandse regels van kracht, zegt ze. Het
bestuur van het Belgische pensioenfonds wordt uitgebreid met een derde lid afkomstig uit Nederland.
Bruyninckx laat weten dat het Nederlandse personeel van Euroclear zijn defined benefit-regeling onder vrijwel
gelijke voorwaarden kan voortzetten bij het Belgische fonds, dat een dekkingsgraad heeft van ongeveer 130
procent.
De omvang van het pensioenvermogen dat overgaat naar België staat nog niet vast. Omdat de
pensioenvermogens bij Mercurius niet gescheiden waren – de deelnemende bedrijven komen allemaal voort uit
het bedrijf Amsterdam Exchanges – moet daarover nog worden overlegd, licht Hugo Spanjer, Euroclears country
manager voor Nederland, toe.
Hij zegt erop te rekenen dat de waardeoverdracht, waarmee het Mercuriusbestuur al heeft ingestemd, per 1
januari kan zijn afgewikkeld.
Spanjer benadrukt dat de personeelsvertegenwoordiging van de Amsterdamse vestiging volledig met de
plannen heeft ingestemd.
Bruyninckx gaf verder te kennen op korte termijn de benodigde goedkeuring te verwachten van de Belgische
toezichthouder.
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