21 juni 2008 zaterdag

Geruzie pensioensector nekt Europese kansen
Nederland
AMSTERDAM - Pensioenverzekeraars en pensioenfondsen moeten ophouden
met hun gebekvecht over de Nederlandse pensioenmarkt, hekelt Robin
Fransman, adjunct-directeur van het Holland Financial Center. Nederland
plaatst zich daarmee buitenspel in de in potentie veel grotere en
lucratievere Europese markt, aldus de belangenbehartiger van de
Nederlandse financiële sector. "We moeten in Europa nu toch echt haast
maken."
Fransman deed zijn waarschuwing op een 'flitscongres' van de Vrije Universiteit en
verzekeraar Aegon voor een publiek van voornamelijk vertegenwoordigers van de
verzekeringsbranche. "Het is jammer dat hier geen spreker staat van
pensioenfondsen", confronteerde Fransman zaal én gastheer. Verzekeraars en
pensioenfondsen zijn (soms tot voor de rechter) in gevecht verwikkeld over de
afrastering van elkaars markt. Pensioenuitvoerders willen verzekeringsproducten
kunnen verkopen, verzekeraars klagen over de beschermde positie van collectieve
pensioenregelingen van pensioenfondsen.
Onderwerp van het congres was de wettelijke voorbereiding van een Europese
pensioeninstelling waarmee Nederlandse pensioenuitvoerders ook
pensioenregelingen in het buitenland kunnen uitvoeren. Volgens Herman Kappelle,
directeur van de juridische en fiscale adviesgroep Aegon Adfis, is invoering van deze
zogeheten PPI (premiepensioeninstelling) overbodig. Dit met als belangrijkste
argument dat verzekeraars al lang over de grens pensioenregelingen kunnen
aanbieden. "Veel werkgevers vertrouwen hun pensioenregeling echter liever niet aan
een commerciële partij toe", gaf Fransman als verklaring voor het feit dat
Nederlandse verzekeraars tot nu toe die mogelijkheid niet hebben benutten.
Kappelle kreeg op het symposium de lachers op zijn hand met de serieus bedoelde
opmerking dat aan deze houding van werkgevers geen rationele maar emotionele
grondslag lag. Desgevraagd liet hij weten dat het slechte imago van verzekeraars
alleen speelt op de markt voor individuele verzekeringen. "Dat is voor een ander
congres."
Fransman stelde dat juist collectieve regelingen van niet-commerciële partijen zoals
pensioenfondsen het goed in Europa zullen doen. "In landen waar de overheid tot
voor kort de pensioenen regelde zou de directe stap naar een commerciële
verzekeraar wel eens te groot kunnen zijn." De vrees van verzekeraars daarentegen
is dat het Europese vehikel ook vooral op de Nederlandse markt gebruikt zal worden
om verzekeringsproducten aan te bieden. Op die concurrentie zit men niet te
wachten.
Tijd dringt
Experts stellen echter dat het tien voor twaalf is, wil de Nederlandse pensioensector
zijn Europese ambitie kunnen waarmaken. Pensioenadviseur Aloys Bart van

DreamTeam Companies waarschuwt dat er nog steeds Nederlands pensioengeld naar
het buitenland weglekt. Terwijl de Nederlandse pensioensector dermate veel
expertise en kennis heeft, dat de rollen omgekeerd hadden moeten liggen. Het
wetsvoorstel voor de PPI ziet hij "als een goed begin, al zijn we er veel te laat mee".
Wel zou er meer reclame voor moeten worden gemaakt, zo stelt Bart om het hoofd
te kunnen bieden tegen onder meer de krachtige Belgische pr-machine. "Onder meer
België en Ierland hebben al een Europees pensioenvehikel opgericht. Die landen
hebben straks een niet in te halen voorsprong."

