'Nederland niet aantrekkelijk voor buitenlandse pensioenen'
Krantentitel: ‘Nederland pensioenland verkoopt niet over de grens’ – FD 1.9.2016 Nelleke Trappenburg
Terwijl meerdere bedrijven de afgelopen jaren hun Nederlandse pensioenen in het buitenland hebben
ondergebracht, heeft nog geen één buitenlands bedrijf zijn pensioenen naar Nederland verhuisd. Volgens
experts is Nederland niet aantrekkelijk door de nogal stevige pensioenwetgeving, maar heeft het ook kansen
laten liggen. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant.
‘Sommige landen, zoals België, zijn heel actief de boer op gegaan om buitenlandse pensioenfondsen binnen
te halen. De Belgische premier Guy Verhofstadt is bijvoorbeeld door Europa getrokken om België als
pensioenland te promoten. Nederland voert geen vestigingsplaatsbeleid’, zegt Jacqueline Lommen, directeur
Europese Pensioenen bij vermogensbeheerder Robeco. Die inspanningen hebben België geen windeieren
gelegd. De zuiderbuur voert inmiddels verschillende buitenlandse pensioenregelingen uit, waaronder een
aantal uit Nederland.

Boot gemist
In Nederland is destijds wel een poging gedaan om de pensioenkennis internationaal aan te prijzen, stelt
pensioenjurist Eric Bergamin. ‘Het was één van de taken van het inmiddels gesneuvelde Holland Financial
Centre om Nederland als pensioenland op de kaart te zetten. Maar dat is nooit uit de verf gekomen omdat er
al snel schermutselingen waren tussen het kabinet en HFC. Nederland heeft daar de boot gemist’, aldus
Bergamin.
Onlangs werd bekend dat oliemaatschappijen BP en ExxonMobil de pensioenen van hun Nederlandse
medewerkers naar België gaan verhuizen. Eerder hebben onder meer farmaciebedrijf Johnson&Johnson en
financieel dienstverlener Euroclear dit gedaan.
De multinationals zeggen de pensioenen over de grens te brengen om de kosten te drukken: door de
pensioenregelingen uit verschillende landen te bundelen kunnen ze schaalvoordeel halen. Ook konden
sommige bedrijven, bijvoorbeeld ExxonMobil, niet goed meer uit de voeten met de Nederlandse regels. In
België zijn de governance- en buffereisen flexibeler.
Rigide
Weinig rekbare regels zijn een sta-in-de-weg om buitenlandse pensioenen naar Nederland te halen
De weinig rekbare Nederlandse pensioenregels zijn ook een belangrijke sta-in-de-weg om buitenlandse
pensioenen aan te trekken volgens experts. ‘Het Nederlands systeem is heel solide en rigide. De keerzijde

daarvan is dat het stelsel niet erg aantrekkelijk is voor buitenlandse partijen’, aldus Bergamin.
Het Nederlands regime schrijft onder meer voor dat de pensioenen geheel gefinancierd moeten worden uit
de buffers van de pensioenfondsen. In andere landen mag vaak ook meegewogen worden dat de werkgever
bijstort als er een tekort is, waardoor de buffers iets minder hoog hoeven te zijn.
Een ander verschil volgens Lommen is dat pensioenfondsen in Nederland tot voor kort verschillende
regelingen niet van elkaar gescheiden mochten uitvoeren. ‘Dan is het heel lastig om buitenlandse regelingen
onder te brengen.’ Met de introductie van het algemeen pensioenfonds (apf) dit jaar, een soort paraplufonds,
is deze belemmering echter weggenomen.
Lommen verwacht dat deze apf internationaal nog wel wat kan betekenen. 'Vooral voor de Nederlandse
multinationals is de apf potentieel aantrekkelijk.' Bergamin denkt echter dat de achterstand niet meer in te
halen is.
Premiepensioenen
Volgens Hans van Meerten, advocaat van Clifford Chance, is de Nederlandse pensioenmarkt ook helemaal
niet gericht op buitenlandse partijen. ‘De meeste pensioenfondsen zijn verplicht gesteld in een sector. Het zit
niet in hun DNA om klanten te winnen’, aldus Van Meerten. Van Meerten is wel hoopvol over Nederland als
vestigingsland voor buitenlandse premiepensioenregelingen. Dat zijn pensioenen waarbij de werkgever
alleen een vaste premie inlegt. De in 2011 geïntroduceerde premiepensioen instellingen (ppi’s) zijn volgens
Van Meerten bij uitstek geschikt om dit ook voor buitenlandse partijen te doen.
Tot nu toe zijn er wel buitenlandse partijen die een ppi hebben gestart op de Nederlandse markt (zoals ipensionsolutions), maar er is nog geen ppi die een buitenlandse regeling uitvoert. ‘Het komt niet zo goed van
de grond als gehoopt. Maar geef ze nog even’, zegt Van Meerten.

