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Betreft: EIOPA - Vragen Pieter Omtzigt
Geachte Mevrouw Klijnsma,
De besturen van bovengenoemde ouderenorganisaties (NOOM, PCOB en UNIE KBO) en
pensioenkoepels (KNVG en NVOG) ondersteunen van harte de vragen (20) van Pieter Omtzigt aan
de Staatssecretaris van SZW Mevr. Klijnsma over EIOPA. Op 11 mei heeft EIOPA, de Europese
toezichthouder voor Pensioenfondsen en Verzekeraars, stress testen aangekondigd voor
pensioenfondsen in een aantal Europese landen. Kern van de vraagstelling van Omtzigt is of via een
achterdeur toch niet Europese solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen worden ingevoerd.
Daarover moet helderheid komen.
Ter toelichting daarop het volgende:
- Het is volstrekt onduidelijk of EIOPA voor de stress testen wel mandaat heeft.
- Bij de herziening van de IORP-richtlijn vorig jaar (11 december 2014) is afgesproken geen
Europese solvabiliteitseisen voor pensioenfondsen te stellen en dat de nieuwe richtlijn de
komende 6 jaar niet meer zal worden aangepast.
- De Zogenaamde Holistic Balance Sheet als onderdeel van de stress testen onbruikbaar is, de
Holistic Balance Sheet is niet meer dan een academisch concept, in de praktijk niet toepasbaar.
- De vorige Quantitive Impact Study van EIOPA (4 juli 2013) voor slechts 7 landen inclusief
Nederland heeft geen zinvolle resultaten opgeleverd, het opnieuw starten van een dergelijke
studie is dan ook weinig zinvol.
- Grote voor pensioenfondsen relevante landen als Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Ierland
zien niets in een herhaling van deze studie en doen een dringend beroep op hun overheden
hiervan af te zien.
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De vragen van Omtzigt zijn van groot belang voor de Nederlandse pensioenfondsen, ook zij worden
nu met deze stress testen geconfronteerd. Het is daarom gewenst dat de Staatssecretaris op korte
termijn deze vragen beantwoord. De Nederlandse pensioenwereld heeft die duidelijkheid hard
nodig.
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