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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EG) Nr. 1662/2003 VAN DE RAAD
van 22 september 2003
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1030/2003 betreffende een aantal beperkende maatregelen
ten aanzien van Liberia
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 301,
Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2003/666/GBVB van
22 september 2003 tot wijziging van Gemeenschappelijk
Standpunt 2001/357/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia (1),
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Bij Resolutie 1497 (2003) van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties van 1 augustus 2003 werd de lidstaten
van de Verenigde Naties toestemming verleend om een
multinationale troepenmacht op te richten in Liberia ter
ondersteuning van de tenuitvoerlegging van de overeenkomst inzake het staakt-het-vuren van 17 juni 2003 en
om vrijstelling te verlenen voor de levering van wapens
en daarmee verband houdend materieel alsmede voor
het verstrekken van technische bijstand of opleiding aan
de multinationale troepenmacht van het wapenembargo
dat was ingesteld bij Resolutie 1343 (2001) van de
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 7 maart
2001.

(2)

Bij Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB (2) en
Verordening (EG) nr. 1030/2003 (3) werden beperkende
maatregelen ingesteld ten aanzien van Liberia. Gemeenschappelijk Standpunt 2003/666/GBVB voorziet in een
wijziging van de huidige regeling om deze aan te passen
aan Resolutie 1497 (2003) van de Veiligheidsraad van
de Verenigde Naties.

(3)

Verordening (EG) nr. 1030/2003, die onder meer een
verbod inhoudt op het verstrekken van technische opleiding of bijstand aan Liberia die betrekking heeft op
wapens en daarmee verband houdend materieel, dient
derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

(1) Zie bladzijde 28 van dit Publicatieblad.
(2) PB L 126 van 8.5.2001, blz. 1. Gemeenschappelijk standpunt laatstelijk gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2003/365/GBVB
(PB L 124 van 20.5.2003, blz. 49).
3
( ) PB L 150 van 18.6.2003, blz. 1.

Artikel 1

Artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1030/2003 wordt
vervangen door de volgende tekst:
„2.
op

Het in lid 1 ingestelde verbod is niet van toepassing

a) het verstrekken van dergelijke technische opleiding en
bijstand die uitsluitend is bestemd ter ondersteuning van
en voor gebruik door de multinationale troepenmacht
in Liberia, indien de in bijlage I vermelde bevoegde
autoriteiten van de lidstaat waar de verlener van dergelijke technische opleiding en bijstand is gevestigd, vooraf
toestemming hebben verleend voor dergelijke activiteiten;
b) elke andere verstrekking van dergelijke technische opleiding en bijstand waarvoor de bij paragraaf 14 van Resolutie 1343 (2001) van de Veiligheidsraad van de
Verenigde Naties opgerichte commissie vooraf een
uitzondering heeft toegestaan. Dergelijke uitzonderingen
kunnen worden goedgekeurd via de in bijlage I bij deze
verordening vermelde bevoegde autoriteiten van de
lidstaten.”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 september 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
R. BUTTIGLIONE
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VERORDENING (EG) Nr. 1663/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 september 2003
tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde
soorten groenten en fruit
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 3223/94 van de Commissie van
21 december 1994 houdende uitvoeringsbepalingen van de
invoerregeling voor groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1947/2002 (2), en met name op artikel 4,
lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

In Verordening (EG) nr. 3223/94 zijn op grond van de
multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de
Uruguayronde de criteria vastgesteld aan de hand
waarvan de Commissie voor de producten en de
periodes die in de bijlage bij die verordening zijn
vermeld, de forfaitaire waarden bij invoer uit derde
landen vaststelt.

(2)

Op grond van de bovenvermelde criteria moeten de
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld op de in de
bijlage bij deze verordening vermelde niveaus,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 3223/94 bedoelde
forfaitaire invoerwaarden worden vastgesteld zoals aangegeven
in de tabel in de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op 23 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 september 2003.
Voor de Commissie
J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 337 van 24.12.1994, blz. 66.
(2) PB L 299 van 1.11.2002, blz. 17.
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BIJLAGE
bij de verordening van de Commissie van 22 september 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden
voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit
(in EUR/100 kg)
GN-code

Code derde landen ( )

Forfaitaire invoerwaarde

0702 00 00

052
060
092
096
999

129,9
108,2
107,3
72,9
104,6

0709 90 70

052
999

115,6
115,6

0805 50 10

382
388
524
528
999

58,3
64,0
69,7
54,9
61,7

0806 10 10

052
064
999

89,1
61,2
75,2

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388
400
508
512
720
800
804
999

79,0
71,6
112,5
98,0
71,2
167,5
97,9
99,7

0808 20 50

052
064
388
720
999

104,6
61,3
82,0
91,0
84,7

0809 30 10, 0809 30 90

052
624
999

117,1
145,1
131,1

0809 40 05

052
060
066
624
999

62,0
59,0
75,3
94,4
72,7

1

(1) Landennomenclatuur vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 2020/2001 van de Commissie (PB L 273 van 16.10.2001, blz. 6). De code
„999” staat voor „andere oorsprong”.
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VERORDENING (EG) Nr. 1664/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 september 2003
inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van België voeren
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2847/93 van de Raad van 12
oktober 1993 tot invoering van een controleregeling voor het
gemeenschappelijk visserijbeleid (1), laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 806/2003 (2), en met name op artikel 21,
lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

Bij Verordening (EG) nr. 2341/2002 van de Raad van 20
december 2002 tot vaststelling, voor 2003, van de
vangstmogelijkheden voor sommige visbestanden en
groepen visbestanden welke in de wateren van de
Gemeenschap en, voor vaartuigen van de Gemeenschap,
in andere wateren met vangstbeperkingen van toepassing
zijn, en tot vaststelling van de bij de visserij in acht te
nemen voorschriften (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1407/2003 van de Commissie (4), zijn voor
2003 quota voor heek vastgesteld.
Om te garanderen dat de bepalingen inzake de kwantitatieve beperking van de vangsten van een bestand waarvoor een quotum geldt, in acht worden genomen, moet
de Commissie de datum vaststellen waarop de vangsten
van de vaartuigen die de vlag van een lidstaat voeren,
geacht worden het toegewezen quotum te hebben
bereikt.
Volgens de aan de Commissie meegedeelde gegevens,
hebben de hoeveelheden heek die in de wateren van de
ICES-sectoren VIII a, b, d en e zijn gevangen door vaar-

tuigen die de vlag van België voeren of die in België zijn
geregistreerd, het voor 2003 toegewezen quotum
bereikt. België heeft de vangst uit dit bestand verboden
met ingang van 1 september 2003. Deze datum moet
derhalve worden aangehouden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De hoeveelheden heek die in de wateren van de ICES-sectoren
VIII a, b, d en e zijn gevangen door vaartuigen die de vlag van
België voeren of die in België zijn geregistreerd, worden geacht
het voor 2003 aan België toegewezen quotum te hebben
bereikt.
De visserij op heek in de wateren van de ICES-sectoren VIII a,
b, d en e door vaartuigen die de vlag van België voeren of die
in België zijn geregistreerd, alsmede het aan boord houden, het
overladen en het lossen van vis uit dit bestand door deze vaartuigen, is verboden vanaf de datum waarop deze verordening
van toepassing wordt.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 september 2003.
Voor de Commissie
Jörgen HOLMQUIST

Directeur-generaal Visserij

(1)
(2)
(3)
(4)

PB L
PB L
PB L
PB L

261 van 20.10.1993, blz. 1.
122 van 16.5.2003, blz. 1.
356 van 31.12.2002, blz. 12.
201 van 8.8.2003, blz. 3.
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VERORDENING (EG) Nr. 1665/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 september 2003
tot aanvulling van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 (Clementine del Golfo di Taranto,
Mela Val di Non en Clementinas de las Tierras del Ebro of Clementines de les Terres de l'Ebre)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(4)

Deze benamingen komen derhalve in aanmerking voor
inschrijving in het „Register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen”
en dus voor bescherming in de hele Gemeenschap als
beschermde oorsprongsbenaming of beschermde geografische aanduiding.

(5)

De bijlage bij deze verordening vormt een aanvulling op
de bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 van de
Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG)
nr. 1491/2003 (5),

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14
juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en
levensmiddelen (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr.
692/2003 van de Commissie (2), en met name op artikel 6,
leden 3 en 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Op grond van artikel 5 van Verordening (EEG) nr. 2081/
92 heeft Italië bij de Commissie een aanvraag tot registratie als beschermde geografische aanduiding voor de
benaming „Clementine del Golfo di Taranto” en een
aanvraag tot registratie als beschermde oorsprongsbenaming voor de benaming „Mela Val di Non” ingediend en
heeft Spanje bij de Commissie een aanvraag tot registratie als beschermde geografische aanduiding voor de
benaming „Clementinas de las Tierras del Ebro” of
„Clementines de les Terres de l'Ebre” ingediend.

(2)

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, van bovengenoemde
verordening is geconstateerd dat deze aanvragen aan de
voorschriften van die verordening voldoen en met name
alle in artikel 4 van die verordening bedoelde gegevens
bevatten.

(3)

Bij de Commissie zijn geen bezwaren zoals bedoeld in
artikel 7 van Verordening (EEG) nr. 2081/92 ingediend
naar aanleiding van de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen (3) van de in de
bijlage bij de onderhavige verordening vermelde benamingen.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2400/96 wordt aangevuld
met de in de bijlage bij de onderhavige verordening vermelde
benamingen, die in het in artikel 6, lid 3, van Verordening
(EEG) nr. 2081/92 bedoelde „Register van beschermde
oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen” worden ingeschreven als beschermde oorsprongsbenaming (BOB) of beschermde geografische aanduiding (BGA).

Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag
volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad
van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 september 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 208 van 24.7.1992, blz. 1.
(2) PB L 99 van 17.4.2003, blz. 1.
(3) PB C 11 van 17.1.2003, blz. 7 (Clementine del Golfo di Taranto).
PB C 30 van 8.2.2003, blz. 15 (Mela Val di Non).
PB C 22 van 19.1.2003, blz. 5 (Clementinas de las Tierras del Ebro
of Clementines de les Tierres de l'Ebre).

(4) PB L 327 van 18.12.1996, blz. 11.
(5) PB L 214 van 26.8.2003, blz. 6.
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BIJLAGE
IN BIJLAGE I BIJ HET VERDRAG GENOEMDE PRODUCTEN VOOR MENSELIJKE CONSUMPTIE
Groenten en fruit in ongewijzigde staat
ITALIË
Clementine del Golfo di Taranto (BGA)
Mela Val di Non (BOB)
SPANJE
Clementinas de las Tierras del Ebro of Clementines de les Terres de l'Ebre (BGA).
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VERORDENING (EG) Nr. 1666/2003 VAN DE COMMISSIE
van 22 september 2003
houdende correctie van Verordening (EG) nr. 1555/96 met betrekking tot de drempelvolumes voor
de toepassing van de aanvullende rechten voor citroenen, tafeldruiven, peren, abrikozen, perziken,
nectarines en pruimen
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Aangezien Verordening (EG) nr. 1487/2003 sinds 1
september 2003 van toepassing is, moet met het oog op
de samenhang van de regeling de onderhavige correctie
met ingang van diezelfde datum van toepassing zijn.

(4)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in
overeenstemming met het advies van het Comité van
beheer voor verse groenten en fruit,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28
oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der
markten in de sector groenten en fruit (1), laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie (2), en met
name op artikel 33, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1555/96 van de
Commissie van 30 juli 1996 houdende uitvoeringsbepalingen van de regeling met betrekking tot de aanvullende
invoerrechten in de sector groenten en fruit (3) is laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1487/2003 (4).
Bij verificatie is gebleken dat de daarbij vastgestelde
drempelvolumes voor citroenen, tafeldruiven, peren,
abrikozen, perziken, nectarines en pruimen onjuist zijn.
Derhalve moet deze bijlage worden gecorrigeerd.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1555/96 wordt vervangen
door de tekst in de bijlage bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die
van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 22 september 2003.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1)
(2)
(3)
(4)

PB L
PB L
PB L
PB L

297 van 21.11.1996, blz. 1.
7 van 11.1.2003, blz. 64.
193 van 3.8.1996, blz. 1.
213 van 23.8.2003, blz. 7.
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BIJLAGE
„BIJLAGE
Onverminderd de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de tekst van de omschrijving
als louter indicatief beschouwd. De werkingssfeer van de aanvullende rechten wordt in het kader van deze bijlage
bepaald door de draagwijdte van de GN-codes zoals deze bij de vaststelling van de onderhavige verordening bestaan.
Indien de GN-code wordt voorafgegaan door „ex”, wordt de werkingssfeer van de aanvullende rechten zowel door de
draagwijdte van de GN-code als door de corresponderende periode van toepassing bepaald.
Volgnummer

78.0015

GN-code

ex 0702 00 00

Omschrijving van de producten

Tomaten

78.0020
78.0065

Toepassingsperiode

— van 1 oktober tot en met 31 maart
— van 1 april tot en met 30 september

ex 0707 00 05

Komkommers

Drempelvolumes
(ton)

190 815
17 676

— van 1 mei tot en met 31 oktober

7 037

— van 1 november tot en met 30 april

4 555

Artisjokken

— van 1 november tot en met 30 juni

1 109

Courgettes

— van 1 januari tot en met 31 december

78.0075
78.0085

ex 0709 10 00

78.0100

0709 90 70

78.0110

ex 0805 10 10
ex 0805 10 30
ex 0805 10 50

Sinaasappelen

— van 1 december tot en met 31 mei

78.0120

ex 0805 10 50

Clementines

— van 1 november tot eind februari

81 509

78.0130

ex
ex
ex
ex

Mandarijnen (tangerines en satsuma's
daaronder begrepen); wilkings en soortgelijke kruisingen van citrusvruchten

— van 1 november tot eind februari

85 422

78.0155

ex 0805 50 10

0805 20 30
0805 20 50
0805 20 70
0805 20 90

Citroenen

78.0160

— van 1 juni tot en met 31 december

50 201
331 166

183 211

— van 1 januari tot en met 31 mei

63 096
62 108

78.0170

ex 0806 10 10

Tafeldruiven

— van 21 juli tot en met 20 november

78.0175

ex 0808 10 20
ex 0808 10 50
ex 0808 10 90

Appelen

— van 1 januari tot en met 31 augustus

642 617

— van 1 september tot en met 31
december

42 076

ex 0808 20 50

Peren

78.0180
78.0220
78.0235

— van 1 januari tot en met 30 april

212 016

— van 1 juli tot en met 31 december

84 984

78.0250

ex 0809 10 00

Abrikozen

— van 1 juni tot en met 31 juli

24 312

78.0265

ex 0809 20 95

Kersen, andere dan zure kersen

— van 21 mei tot en met 10 augustus

62 483

78.0270

ex 0809 30

Perziken, nectarines daaronder begrepen

— van 11 juni tot en met 30 september

78.0280

ex 0809 40 05

Pruimen

— van 11 juni tot en met 30 september

113 101
18 236”
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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
HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE
UNIE,

(6)

Deze richtlijn vormt aldus een eerste stap op de weg
naar een op Europese schaal georganiseerde interne
markt voor bedrijfspensioenvoorziening. Door de
„prudent person”-regel tot onderliggend beginsel te
maken voor vermogensbelegging en door het voor
instellingen mogelijk te maken om grensoverschrijdende
activiteiten te verrichten, wordt de overheveling van
spaargelden naar de sector bedrijfspensioenvoorziening
gestimuleerd, waardoor wordt bijgedragen aan de economische en sociale vooruitgang.

(7)

De in de richtlijn verankerde prudentiële regels zijn
bedoeld om de toekomstige gepensioneerden door
middel van strenge toezichtsnormen een hoge mate van
zekerheid te bieden en tegelijkertijd een efficiënte uitvoering van de regelingen voor bedrijfspensioenvoorziening
mogelijk te maken.

(8)

Instellingen die volledig zijn gescheiden van bijdragende
ondernemingen en die op basis van kapitaaldekking
opereren met als enig doel het verstrekken van pensioenuitkeringen, dienen vrijelijk diensten en beleggingen te
kunnen verrichten met als enige voorwaarde dat aan
gecoördineerde prudentiële vereisten wordt voldaan,
ongeacht of deze instellingen als rechtspersonen worden
beschouwd.

(9)

Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel dienen de
lidstaten volledig verantwoordelijk te blijven voor de
organisatie van hun pensioenstelsels en voor de besluitvorming inzake de rol van elke der drie pensioenpijlers
in de individuele lidstaten. In de context van de tweede
pensioenpijler moeten zij ook volledig verantwoordelijk
blijven voor de rol en de functies van de verschillende
instellingen die bedrijfspensioenen uitkeren, zoals pensioenfondsen voor een bedrijfstak, ondernemingspensioenfondsen en levensverzekeringsondernemingen. Dit recht
wordt door deze richtlijn niet ter discussie gesteld.

(10)

De nationale voorschriften betreffende de deelname van
zelfstandigen aan instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening lopen uiteen. In sommige lidstaten mogen instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening opereren op
grond van overeenkomsten met een branche of met
bedrijfsorganisaties waarvan de aangeslotenen als zelfstandigen werkzaam zijn, dan wel op grond van rechtstreeks met zelfstandigen en werknemers gesloten overeenkomsten. In sommige lidstaten kan een zelfstandige
zich ook aansluiten bij een instelling wanneer de zelfstandige handelt als werkgever of zijn professionele diensten ten behoeve van een onderneming verricht. In
sommige lidstaten mogen zelfstandigen niet aan een
instelling voor bedrijfspensioenvoorziening deelnemen
tenzij bepaalde voorwaarden, waaronder die welke
voortvloeien uit de sociale en de arbeidswetgeving,
vervuld zijn.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 47, lid 2, artikel 55 en artikel
95, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag (3),
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Een echte interne markt voor financiële diensten is voor
de economische groei en de schepping van werkgelegenheid in de Europese Unie van wezenlijk belang.

(2)

Er zijn reeds belangrijke resultaten geboekt met betrekking tot de totstandbrenging van deze interne markt,
waardoor financiële instellingen in andere lidstaten
kunnen opereren en de consumenten van financiële
diensten een hoog beschermingsniveau wordt geboden.

(3)

De mededeling van de Commissie, getiteld „Tenuitvoerlegging van het kader voor financiële markten: een actieplan” somt een reeks maatregelen op die nodig zijn om
de interne markt voor financiële diensten te vervolmaken, en de Europese Raad heeft er tijdens zijn bijeenkomst te Lissabon op 23 en 24 maart 2000 toe opgeroepen dit actieplan vóór 2005 uit te voeren.

(4)

Het actieplan voor financiële diensten beschouwt de
opstelling van een richtlijn inzake het bedrijfseconomisch toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening als een dringende prioriteit, omdat dit grote
financiële instellingen zijn die ten aanzien van de integratie, de efficiëntie en de liquiditeit van de financiële
markten een centrale rol spelen, maar niet onderworpen
zijn aan een samenhangende communautaire wetgeving
die hen in staat stelt de voordelen van de interne markt
ten volle te benutten.

(5)

Aangezien de socialezekerheidsstelsels steeds meer onder
druk komen te staan, zullen de bedrijfspensioenvoorzieningen in de toekomst steeds meer als aanvulling
moeten dienen. Bedrijfspensioenvoorzieningen dienen
derhalve verder te worden ontwikkeld, zonder evenwel
te tornen aan het belang van socialezekerheidspensioenregelingen als een veilige, duurzame en doeltreffende
sociale bescherming, die op hogere leeftijd een acceptabele levensstandaard dient te waarborgen en derhalve
centraal dient te staan bij de doelstelling van de versterking van het Europese sociale model.

(1) PB C 96 E van 27.3.2001, blz. 136.
(2) PB C 155 van 29.5.2001, blz. 26.
(3) Advies van het Europees Parlement van 4 juli 2001 (PB C 65 E van
14.3.2002, blz. 135), gemeenschappelijk standpunt van de Raad
van 5 november 2002 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad), besluit van het Europees Parlement van 12 maart 2003 (nog
niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad
van 13 mei 2003.
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(11)

Instellingen die socialezekerheidsregelingen beheren en
die reeds op Gemeenschapsniveau worden gecoördineerd, dienen van het toepassingsgebied van deze richtlijn te worden uitgesloten. Wel moet rekening worden
gehouden met het speciale geval van instellingen die in
één lidstaat zowel socialezekerheidsregelingen als
bedrijfspensioenregelingen beheren.

(12)

Financiële instellingen waarop reeds communautaire
regelgeving van toepassing is, dienen in de regel van het
toepassingsgebied van deze richtlijn te worden uitgesloten. Daar deze instellingen in sommige gevallen
echter ook bedrijfspensioendiensten aanbieden, moet
ervoor worden gezorgd dat deze richtlijn niet tot mededingingsverstoringen leidt. Deze verstoringen kunnen
worden vermeden door de prudentiële vereisten van
deze richtlijn ook op de bedrijfspensioenactiviteiten van
levensverzekeringsondernemingen toe te passen. De
Commissie moet zorgvuldig toezien op de situatie op de
bedrijfspensioenmarkt en nagaan of het mogelijk is de
facultatieve toepassing van deze richtlijn uit te breiden
tot andere financiële instellingen waarop regelgeving van
toepassing is.

(13)

(14)

(15)

(16)

Bij het streven naar het verschaffen van financiële zekerheid na pensionering dient ervoor gezorgd te worden
dat de uitkeringen van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening in de regel in uitbetaling van een levenslang pensioen voorzien. Tevens dient een qua tijdsduur
beperkte uitkering of de uitkering van een bedrag ineens
mogelijk te zijn.
Het is van belang ervoor te zorgen dat ouderen en
gehandicapten niet het gevaar lopen in armoede te
geraken en dat zij van een behoorlijke levensstandaard
kunnen genieten. Een passende dekking van biometrische risico's in bedrijfspensioenregelingen is een belangrijk aspect van de bestrijding van armoede en onzekerheid bij ouderen. Bij de opzet van een pensioenregeling
moeten werknemers en werkgevers of hun respectieve
vertegenwoordigers overwegen of het mogelijk is in de
pensioenregeling voorzieningen op te nemen ter dekking
van het hoge leeftijdsrisico en arbeidsongeschiktheid,
alsmede uitkeringen aan nabestaanden die van de verzekeringnemer afhankelijk zijn.
De lidstaten toestaan om instellingen die regelingen met
minder dan 100 deelnemers uitvoeren van de werkingssfeer van de nationale uitvoeringsbepalingen uit te
sluiten, kan het toezicht in bepaalde lidstaten vergemakkelijken zonder de deugdelijke werking van de interne
markt op dit gebied te ondermijnen. Een en ander mag
echter geen afbreuk doen aan het recht van die instellingen om voor het beheer van hun beleggingsportefeuille en de bewaring van hun activa, in een andere
lidstaat gevestigde en naar behoren erkende beleggingsbeheerders en -bewaarders te benoemen.
Instellingen zoals de Unterstützungskassen in Duitsland,
waarvan de deelnemers geen wettelijke rechten op uitkeringen van een bepaald bedrag hebben en waarbij de
belangen van de deelnemers door een verplichte wettelijke verzekering tegen insolventie worden beschermd,
dienen van het toepassingsgebied van deze richtlijn te
worden uitgezonderd.
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(17)

Ter bescherming van deelnemers en pensioengerechtigden is vereist dat instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening hun activiteiten beperken tot de activiteiten,
en de daarmee verband houdende werkzaamheden, die
in deze richtlijn worden genoemd.

(18)

In geval van faillissement van een bijdragende onderneming loopt de deelnemer het gevaar zowel zijn werk als
zijn verworven pensioenrechten te verliezen. Derhalve is
een duidelijke scheiding tussen de bijdragende onderneming en de instelling noodzakelijk en dienen minimale
prudentiële normen te worden vastgesteld om de deelnemers te beschermen.

(19)

De werking van en het toezicht op instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening lopen in de lidstaten
aanzienlijk uiteen. In sommige lidstaten kan niet alleen
op de instelling zelf toezicht worden uitgeoefend, maar
ook op de lichamen of ondernemingen die gemachtigd
zijn deze instellingen te beheren. De lidstaten moeten
met een dergelijke specifieke omstandigheid rekening
kunnen houden zolang daadwerkelijk aan alle in deze
richtlijn opgenomen vereisten wordt voldaan. Daarnaast
moeten de lidstaten verzekeringslichamen en andere
financiële lichamen kunnen toestaan om instellingen
voor bedrijfspensioenvoorziening te beheren.

(20)

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening verrichten
financiële diensten en dragen een grote verantwoordelijkheid voor de verschaffing van bedrijfspensioenuitkeringen en moeten uit dien hoofde aan een aantal minimale prudentiële normen voldoen met betrekking tot
hun werkzaamheden en de voorwaarden voor de uitvoering daarvan.

(21)

Gezien het enorme aantal instellingen in bepaalde
lidstaten moet een pragmatische oplossing worden
gevonden in verband met de voorafgaande vergunningverlening aan de instellingen. Wanneer een instelling in
een andere lidstaat een pensioenregeling wenst uit te
voeren, moet echter een voorafgaande vergunning,
verleend door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van herkomst, worden verlangd.

(22)

Elke lidstaat eist dat een op hun grondgebied gevestigde
instelling een jaarrekening en een jaarverslag opstelt
rekening houdend met elke door de instelling uitgevoerde pensioenregeling en, indien van toepassing, een
jaarverslag en een jaarrekening voor elke pensioenregeling. De jaarrekening en het jaarverslag, waarin, rekening
houdend met elke door de instelling uitgevoerde pensioenregeling, een getrouw beeld van de activa, passiva en
financiële positie van de instelling wordt gegeven en die
naar behoren door een bevoegde persoon zijn goedgekeurd, vormen een essentiële bron van informatie voor
de deelnemers aan en de pensioengerechtigden van een
pensioenregeling, alsmede voor de bevoegde autoriteiten.
Zij stellen met name de bevoegde autoriteiten in staat de
financiële draagkracht van een instelling te controleren
en te beoordelen of de instelling aan al haar contractuele
verplichtingen kan voldoen.
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(23)

Deugdelijke informatie aan de deelnemers aan en de
pensioengerechtigden van een pensioenregeling is van
wezenlijk belang. Dit geldt met name voor verzoeken
om inlichtingen over de financiële draagkracht van de
instelling, de contractuele bepalingen, de uitkeringen en
de feitelijke financiering van opgebouwde pensioenrechten, het beleggingsbeleid en het risico- en kostenbeheer.

(24)

Het beleggingsbeleid van een instelling is voor zowel de
veiligheid als de betaalbaarheid van de bedrijfspensioenen doorslaggevend. De instellingen dienen derhalve
een „verklaring inzake de beleggingsbeginselen” op te
stellen, die zij ten minste eens in de drie jaar herzien.
Deze verklaring dient aan de bevoegde autoriteiten en
desgevraagd ook aan de deelnemers aan en de pensioengerechtigden van de pensioenregeling ter beschikking te
worden gesteld.

(25)

(26)

(27)

(28)

Om hun wettelijke taak te kunnen vervullen dienen de
bevoegde autoriteiten in toereikende mate te beschikken
over rechten op informatie en interventiebevoegdheden
ten aanzien van instellingen en de personen die deze
instellingen daadwerkelijk besturen. Wanneer een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening zeer belangrijke
taken (zoals het beleggingsbeheer, de informaticatechnologie of de boekhouding) aan andere ondernemingen
heeft uitbesteed (outsourcing), dienen de rechten op
informatie en interventiebevoegdheden tot die uitbestede
taken te worden uitgebreid om na te gaan of deze activiteiten overeenkomstig de toezichtregels worden uitgevoerd.
Een prudente berekening van de technische voorzieningen is van wezenlijk belang om ervoor te zorgen dat
aan de uitkeringsverplichtingen kan worden voldaan. De
technische voorzieningen moeten derhalve worden berekend op basis van erkende actuariële methoden en door
gekwalificeerde personen worden gewaarmerkt. De
maximale rentevoeten moeten prudent worden gekozen
overeenkomstig relevante nationale voorschriften. Het
minimumbedrag van de technische voorzieningen moet
toereikend zijn om de uitbetaling van de reeds verschuldigde uitkeringen aan pensioengerechtigden te kunnen
voortzetten en de verplichtingen weergeven die uit de
opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers voortvloeien.
De door de instellingen gedekte risico's lopen van
lidstaat tot lidstaat sterk uiteen. De lidstaten van
herkomst dienen derhalve de mogelijkheid te hebben de
berekening van de technische voorzieningen te onderwerpen aan aanvullende en uitvoeriger regels dan die
welke in deze richtlijn zijn vastgesteld.
Toereikende en passende activa ter dekking van de technische voorzieningen beschermen de belangen van de
deelnemers aan en pensioengerechtigden van de pensioenregeling wanneer de bijdragende onderneming insolvent wordt. Met name in gevallen van grensoverschrijdende activiteiten vereist de wederzijdse erkenning van
de toezichtbeginselen die in de lidstaten van toepassing
zijn, dat de technische voorzieningen te allen tijde
volledig door kapitaal zijn gedekt.

23.9.2003

(29)

Wanneer de instelling geen grensoverschrijdende activiteiten verricht, kunnen lidstaten een ontoereikende
dekking toestaan, mits een deugdelijk plan wordt opgesteld om tot volledige kapitaaldekking te komen, onverminderd de vereisten van Richtlijn 80/987/EEG van de
Raad van 20 oktober 1980 betreffende de onderlinge
aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake de
bescherming van werknemers bij insolventie van de
werkgever (1).

(30)

Dikwijls kan het de bijdragende onderneming en niet de
instelling zelf zijn die hetzij het biometrische risico dekt,
hetzij een bepaald uitkeringsniveau of bepaalde beleggingsresultaten waarborgt. Soms verschaft de instelling
deze dekking of garanties echter zelf en blijven de
verplichtingen van de bijdragende onderneming over het
algemeen beperkt tot de betaling van de noodzakelijke
bijdragen. Onder deze omstandigheden zijn de aangeboden producten vergelijkbaar met die van levensverzekeringsondernemingen en moeten de desbetreffende
instellingen ten minste hetzelfde aanvullende eigen
vermogen aanhouden als levensverzekeringsondernemingen.

(31)

Instellingen zijn beleggers op zeer lange termijn. De
door deze instellingen aangehouden activa mogen in de
regel niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan
ter verstrekking van pensioenuitkeringen. Bovendien
moeten de instellingen, om de rechten van deelnemers
en pensioengerechtigden afdoende te beschermen,
kunnen kiezen voor een allocatie van activa die nauwkeurig strookt met de aard en de looptijd van hun
verplichtingen. Deze overwegingen maken een efficiënte
controle en benadering van de beleggingsregels noodzakelijk, die de instellingen voldoende flexibiliteit biedt om
het veiligste en doelmatigste beleggingsbeleid te kiezen
en hen verplicht prudent te handelen. Toepassing van de
„prudent person”-regel vereist derhalve een beleggingsbeleid dat is toegespitst op de deelnemersstructuur van de
afzonderlijke instelling voor bedrijfspensioenvoorziening.

(32)

De toezichtmethoden en -praktijken lopen van lidstaat
tot lidstaat uiteen. Daarom moet de lidstaten een zekere
vrijheid worden gelaten om te bepalen welke beleggingsvoorschriften zij aan de op hun grondgebied gevestigde
instellingen wensen op te leggen. Deze voorschriften
mogen het vrije kapitaalverkeer evenwel niet belemmeren, tenzij dit om prudentiële redenen gerechtvaardigd is.

(33)

Als beleggers met een zeer lange beleggingshorizon en
lage liquiditeitsrisico's, bevinden instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening zich in een geschikte positie
om binnen prudentiële grenzen in niet-liquide activa,
zoals aandelen, alsmede in risicokapitaalmarkten te
beleggen. Zij kunnen ook van de voordelen van internationale diversificatie profiteren. Beleggingen in aandelen,
risicokapitaalmarkten en andere valuta's dan die waarin
de verplichtingen zijn uitgedrukt dienen derhalve, tenzij
om prudentiële redenen, niet te worden beperkt.

(1) PB L 283 van 28.10.1980, blz. 23. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2002/74/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
270 van 8.10.2002, blz. 10).
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Voor hun taakuitvoering en om een bijdrage te leveren
aan de consequente en tijdige uitvoering van deze richtlijn moeten de bevoegde autoriteiten elkaar de noodzakelijke informatie verschaffen ter toepassing van de
richtlijn. De Commissie heeft aangegeven voornemens te
zijn een Comité van toezichthouders in te stellen ter
aanmoediging van de samenwerking, coördinatie en
uitwisseling van standpunten tussen de nationale autoriteiten en ter bevordering van een consequente uitvoering
van deze richtlijn.

Indien de instelling evenwel grensoverschrijdende activiteiten verricht, kan zij door de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van ontvangst worden verzocht om grenzen
in acht te nemen voor belegging in aandelen en soortgelijke activa die niet tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, alsmede in aandelen en
andere instrumenten die door dezelfde onderneming
worden uitgegeven of in activa in niet-congruente valuta's, mits die voorschriften ook gelden voor in de lidstaat
van ontvangst gevestigde instellingen.
(40)

(35)

Beperkingen ten aanzien van de vrije keuze door instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening van erkende
vermogensbeheerders en -bewaarders belemmeren de
mededinging in de interne markt en moeten derhalve
worden opgeheven.

(36)

Onverminderd de nationale sociale en arbeidswetgeving
op het gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsels, daaronder begrepen verplichte deelneming
en het resultaat van collectieve arbeidsovereenkomsten,
dienen instellingen de mogelijkheid te hebben hun diensten in andere lidstaten te verrichten. Het dient hun te
zijn toegestaan in andere lidstaten gevestigde ondernemingen als bijdragende onderneming te aanvaarden en
pensioenregelingen met deelnemers in meer dan één
lidstaat uit te voeren. Dit zou deze instellingen aanzienlijke schaalvoordelen kunnen opleveren, het concurrentievermogen van deze bedrijfstak in de Gemeenschap
kunnen verbeteren en de arbeidsmobiliteit kunnen
vergroten. Hiervoor is een wederzijdse erkenning van
prudentiële normen nodig. Op een deugdelijke handhaving van deze prudentiële normen moet toezicht worden
gehouden door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van herkomst, tenzij anders is bepaald.

(37)

Het recht van een instelling in een bepaalde lidstaat om
een bedrijfspensioenregeling overeengekomen in een
andere lidstaat uit te voeren, moet worden uitgeoefend
met volledige inachtneming van de bepalingen van de
sociale en arbeidswetgeving die in de lidstaat van
ontvangst van kracht zijn, voorzover deze voor bedrijfspensioenen relevant zijn, bijvoorbeeld de definitie en de
betaling van pensioenuitkeringen en de voorwaarden
voor de overdraagbaarheid van pensioenrechten.

(38)

Wanneer een regeling wordt afgescheiden, gelden de
bepalingen van deze richtlijn voor deze regeling afzonderlijk.

(39)

Het is belangrijk voorziening te treffen voor samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten in
verband met toezichthoudende taken, en tussen deze
autoriteiten en de Commissie voor andere doeleinden.
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Daar de doelstellingen van het voorgestelde optreden,
namelijk het scheppen van een gemeenschappelijk juridisch kader dat de instellingen voor bedrijfspensioenenvoorziening bestrijkt, niet voldoende door de lidstaten
kunnen worden verwezenlijkt en derhalve wegens de
omvang en de gevolgen van het optreden beter door de
Gemeenschap kunnen worden verwezenlijkt, kan de
Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het
Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen
nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet
verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Onderwerp
Bij deze richtlijn worden voorschriften vastgesteld inzake de
toegang tot en de uitoefening van werkzaamheden van instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.
Artikel 2
Toepassingsgebied
1. Deze richtlijn is van toepassing op instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening. Wanneer instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening overeenkomstig de nationale
wetgeving geen rechtspersoonlijkheid hebben, passen de
lidstaten deze richtlijn toe op deze instellingen of, onverminderd lid 2, op de vergunninghoudende lichamen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van deze instellingen en in hun
naam handelen.
2.

Deze richtlijn is niet van toepassing op:

a) instellingen die socialezekerheidsregelingen beheren welke
onder Verordening (EEG) nr. 1408/71 (1) en Verordening
(EEG) nr. 574/72 (2) van de Raad vallen;
(1) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971
betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 149 van 5.7.1971, blz.
2). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1386/
2001 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 187 van
10.7.2001, blz. 1).
2
( ) Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot
vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EEG) nr.
1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen (PB L 74 van
27.3.1972, blz. 1). Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening
(EG) nr. 410/2002 van de Commissie (PB L 62 van 5.3.2002, blz.
17).
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b) instellingen die onder Richtlijn 73/239/EEG (1), Richtlijn 85/
611/EEG (2), Richtlijn 93/22/EEG (3), Richtlijn 2000/12/
EG (4) en Richtlijn 2002/83/EG (5) vallen;
c) instellingen die op basis van een omslagstelsel werken;
d) instellingen waarbij de werknemers van de bijdragende
ondernemingen geen juridisch afdwingbare rechten op
pensioenuitkeringen hebben, en waarbij de bijdragende
onderneming de activa te allen tijde kan onttrekken en niet
noodzakelijk hoeft te voldoen aan haar verplichtingen
inzake de betaling van pensioenuitkeringen;
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In dat geval zijn verzekeringsondernemingen, uitsluitend wat
betreft hun bedrijfspensioenvoorzieningswerkzaamheden, niet
onderworpen aan de artikelen 20 tot en met 26, 31 en 36 van
Richtlijn 2002/83/EG.
De lidstaat van herkomst waarborgt dat ofwel de bevoegde
autoriteiten, ofwel de met het toezicht op de onder Richtlijn
2002/83/EG vallende verzekeringsondernemingen belaste autoriteiten in het kader van hun toezicht de strikte scheiding van
de betrokken bedrijfspensioenvoorzieningswerkzaamheden
controleren.

e) ondernemingen die boekreserves aanhouden teneinde hun
werknemers pensioenuitkeringen te betalen.
Artikel 5
Artikel 3
Toepassing op instellingen die socialezekerheidsregelingen
uitvoeren
Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening die tevens
verplichte arbeidsgerelateerde pensioenregelingen uitvoeren
welke worden beschouwd als socialezekerheidsregelingen,
vallende onder Verordening (EEG) nr. 1408/71 en Verordening
(EEG) nr. 574/72, vallen met betrekking tot hun werkzaamheden op het gebied van de niet-verplichte bedrijfspensioenvoorziening onder deze richtlijn. In dat geval worden de
passiva en de overeenkomstige activa afgescheiden en kunnen
ze niet worden overgedragen aan verplichte pensioenregelingen
welke worden beschouwd als socialezekerheidsregelingen, of
omgekeerd.
Artikel 4
Facultatieve toepassing op onder Richtlijn 2002/83/EG
vallende instellingen
De lidstaten van herkomst kunnen ervoor kiezen de bepalingen
van de artikelen 9 tot en met 16 en 18 tot en met 20 van deze
richtlijn toe te passen op de werkzaamheden inzake bedrijfspensioenvoorzieningen van onder Richtlijn 2002/83/EG
vallende verzekeringsondernemingen. In dat geval worden alle
met die werkzaamheden overeenkomende activa en passiva
afgescheiden en gescheiden van de overige werkzaamheden van
de verzekeringsondernemingen beheerd en georganiseerd,
zonder dat er enige mogelijkheid tot overdracht bestaat.
(1) Eerste Richtlijn 73/239/EEG van de Raad van 24 juli 1973 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende de toegang tot het directe verzekeringsbedrijf, met
uitzondering van de levensverzekeringsbranche, en de uitoefening
daarvan (PB L 228 van 16.8.1973, blz. 3). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2002/13/EG van het Europees Parlement en de
Raad (PB L 77 van 20.3.2002, blz. 17).
(2) Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot
coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in
effecten (icbe's) (PB L 375 van 31.12.1985, blz. 3). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2001/108/EG van het Europees Parlement
en de Raad (PB L 41 van 13.2.2002, blz. 35).
3
( ) Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het
verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten
(PB L 141 van 11.6.1993, blz. 27). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2000/64/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L
290 van 17.11.2000, blz. 27).
4
( ) Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad van
20 maart 2000 betreffende de toegang tot en de uitoefening van
werkzaamheden van kredietinstellingen (PB L 126 van 26.5.2000,
blz. 1). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/28/EG (PB L
275 van 27.10.2000, blz. 37).
(5) Richtlijn 2002/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5
november 2002 betreffende levensverzekering (PB L 345 van
19.12.2002, blz. 1).

Kleine pensioeninstellingen en wettelijke regelingen
Met uitzondering van artikel 19 kunnen de lidstaten ervoor
kiezen deze richtlijn geheel of gedeeltelijk niet toe te passen op
de op hun grondgebied gevestigde instellingen die pensioenregelingen uitvoeren die tezamen in totaal minder dan 100 deelnemers tellen. Onverminderd artikel 2, lid 2, moet dergelijke
instellingen niettemin het recht worden verleend deze richtlijn
vrijwillig toe te passen. Artikel 20 kan alleen worden toegepast
indien alle overige artikelen van deze richtlijn van toepassing
zijn.
De lidstaten kunnen ervoor kiezen de artikelen 9 tot en met 17
niet toe te passen op instellingen waarbij de bedrijfspensioenvoorziening geschiedt krachtens wetgeving en door een overheidsinstantie wordt gegarandeerd. Artikel 20 kan alleen
worden toegepast indien alle overige artikelen van deze richtlijn
van toepassing zijn.

Artikel 6
Definities
In deze richtlijn wordt verstaan onder:
a) „instelling voor bedrijfspensioenvoorziening” of „instelling”:
een op basis van kapitalisatie gefinancierde instelling, ongeacht de rechtsvorm, die onafhankelijk van enige bijdragende
onderneming of bedrijfstak is opgericht met als doel het
verstrekken van arbeidsgerelateerde pensioenuitkeringen op
basis van een als volgt gesloten overeenkomst of contract:
— individueel of collectief tussen de werkgever(s) en de
werknemer(s) of hun respectieve vertegenwoordigers, of
— met zelfstandigen, overeenkomstig de wetgeving van de
lidstaat van herkomst en de lidstaat van ontvangst,
en die hiermee rechtstreeks verband houdende werkzaamheden verricht;
b) „pensioenregeling”: een contract, een overeenkomst, een
trustakte of voorschriften waarin is bepaald welke pensioenuitkeringen worden toegezegd en onder welke voorwaarden;
c) „bijdragende onderneming”: een onderneming of ander
lichaam, ongeacht of deze een of meer natuurlijke personen
of rechtspersonen die optreden als werkgever of zelfstandige
dan wel een combinatie daarvan, omvat of hieruit bestaat,
en die aan een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening
bijdragen betaalt;

23.9.2003

Publicatieblad van de Europese Unie

NL

d) „pensioenuitkeringen”: uitkeringen die worden uitbetaald bij
het bereiken of naar verwachting bereiken van de pensioendatum, of, wanneer deze een aanvulling op die uitkeringen
vormen en op bijkomende wijze worden verstrekt, in de
vorm van betalingen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of
beëindiging van de werkzaamheid, dan wel in de vorm van
ondersteunende betalingen of diensten in geval van ziekte,
behoeftigheid of overlijden. Om voor financiële zekerheid
na pensionering te zorgen hebben deze uitkeringen gewoonlijk de vorm van betalingen gedurende het gehele leven. Het
kan echter ook gaan om een qua tijdsduur beperkte uitkering of de uitkering van een bedrag ineens;
e) „deelnemer”: persoon die op grond van hun beroepswerkzaamheden gerechtigd is of zal zijn pensioenuitkeringen te
ontvangen overeenkomstig de bepalingen van een pensioenregeling;
f) „pensioengerechtigde”: persoon die pensioenuitkeringen
ontvangt;
g) „bevoegde autoriteiten”: de nationale autoriteiten die zijn
aangewezen om de in deze richtlijn vastgestelde taken te
verrichten;
h) „biometrische risico's”: risico's in verband met overlijden en/
of arbeidsongeschiktheid en levensverwachting;
i) „lidstaat van herkomst”: lidstaat waar de instelling haar
statutaire zetel en haar hoofdbestuur heeft, of, indien de
instelling geen statutaire zetel heeft, waar zij haar hoofdbestuur heeft;
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Artikel 9

Voorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden
1. Met betrekking tot alle op hun grondgebied gevestigde
instellingen zorgt iedere lidstaat ervoor dat:
a) de instelling door de bevoegde toezichthoudende instantie
in een nationaal register is ingeschreven of over een vergunning beschikt; bij grensoverschrijdende activiteiten in de zin
van artikel 20 worden daarbij ook de lidstaten waar de
instelling werkzaam is, vermeld;
b) de instelling daadwerkelijk wordt bestuurd door personen
van goede reputatie die zelf over voldoende beroepskwalificaties en beroepservaring beschikken of adviseurs in dienst
hebben met toepasselijke beroepskwalificaties en beroepservaring;
c) er naar behoren vastgestelde regels bestaan betreffende de
werking van iedere door de instelling uitgevoerde pensioenregeling en dat de deelnemers naar behoren van die regels
in kennis zijn gesteld;
d) alle technische voorzieningen door een actuaris, of anders
door een andere deskundige op dit gebied, waaronder een
accountant, zijn berekend en gewaarmerkt overeenkomstig
de nationale wetgeving, op basis van door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van herkomst erkende actuariële
methoden;

j) „lidstaat van ontvangst”: lidstaat waarvan de voor bedrijfspensioenvoorziening geldende sociale en arbeidswetgeving
van toepassing is op de relatie tussen de bijdragende onderneming en de deelnemers.

e) de bijdragende onderneming bij regelingen waarin zij garant
staat voor de betaling van de pensioenuitkeringen, tot regelmatige financiële bijdragen verplicht is;

Artikel 7

f) de deelnemers voldoende over de voorwaarden van de
pensioenregeling worden ingelicht, en met name over:

Werkzaamheden van de instellingen
Iedere lidstaat legt de op zijn grondgebied gevestigde instellingen de verplichting op hun werkzaamheden te beperken tot
activiteiten in verband met pensioenuitkeringen en werkzaamheden die daarmee verband houden.
Wanneer een verzekeringsonderneming haar werkzaamheden
inzake bedrijfspensioenvoorziening overeenkomstig artikel 4
door afscheiding van de activa en passiva beheert, worden die
afgescheiden activa en passiva uitsluitend aangewend voor
verrichtingen inzake pensioenuitkeringen en werkzaamheden
die daar rechtstreeks verband mee houden.

i) de rechten en plichten van de partijen betrokken bij de
pensioenregeling;
ii) de financiële, technische en andere aan de pensioenregeling verbonden risico's;
iii) de aard en spreiding van die risico's.
2. Overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en met inachtneming van de omvang van de pensioenvoorzieningen die de
socialezekerheidsstelsels bieden kunnen de lidstaten bepalen dat
de facultatieve kwestie van de dekking van het hogeleeftijdsrisico en van arbeidsongeschiktheid, de voorzieningen voor
nabestaanden en de garantie van terugbetaling van bijdragen
als bijkomende voorzieningen worden aangeboden aan de deelnemers als de werkgevers en werknemers, dan wel hun respectieve vertegenwoordigers, zulks overeenkomen.

Artikel 8
Juridische scheiding tussen de bijdragende onderneming
en de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening
Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat er een juridische scheiding bestaat tussen de bijdragende onderneming en de instelling
voor bedrijfspensioenvoorziening, zodat in geval van faillissement van de bijdragende onderneming de activa van de instelling in het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden beschermd zijn.

3. Een lidstaat kan aan de voorwaarden van bedrijfsvoering
van een op zijn grondgebied gevestigde instelling andere eisen
stellen om ervoor te zorgen dat de belangen van de deelnemers
en de pensioengerechtigden adequaat worden beschermd.
4. Een lidstaat kan op zijn grondgebied gevestigde instellingen toestaan of van hen verlangen dat zij de uitvoering van
deze instellingen geheel of ten dele toevertrouwen aan andere
lichamen die handelen in naam van die instellingen.
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5.
Bij grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld in artikel
20 worden de voorwaarden van bedrijfsvoering van de instelling onderworpen aan de voorafgaande verlening van een
vergunning door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst.

Artikel 10
Jaarrekening en jaarverslag
Iedere lidstaat eist dat iedere op zijn grondgebied gevestigde
instelling een jaarrekening en een jaarverslag opstelt waarin
iedere door de instelling uitgevoerde pensioenregeling, alsmede,
indien van toepassing, een jaarrekening en een jaarverslag voor
iedere pensioenregeling, worden opgenomen. De jaarrekeningen en jaarverslagen geven een getrouw beeld van de activa,
de passiva en de financiële positie van de instelling. De jaarrekeningen en de informatie in de jaarverslagen zijn consistent,
alomvattend en correct gepresenteerd en ze worden naar
behoren goedgekeurd door overeenkomstig de nationale wetgeving bevoegde personen.
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De deelnemers ontvangen jaarlijks beknopte informatie over
de situatie van de instelling en over het actuele financieringsniveau van hun totale individuele aanspraken.
5. Iedere pensioengerechtigde ontvangt bij zijn pensionering
of wanneer er andere uitkeringen verschuldigd worden, de
nodige informatie over de uitkeringen waarop hij of zij
aanspraak kan maken en over de wijze van uitbetaling.
Artikel 12
Verklaring inzake de beleggingsbeginselen
Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat iedere op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake
beleggingsbeginselen opstelt en deze ten minste om de drie jaar
herziet. Deze verklaring moet onverwijld worden herzien na
een belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid. De lidstaten
zien erop toe dat deze verklaring ten minste onderwerpen
omvat als de toegepaste wegingsmethoden voor beleggingsrisico's, de risicobeheersprocedures en de strategische allocatie van
activa in het licht van de aard en de looptijd van de pensioenverplichtingen.

Artikel 11
Artikel 13

Aan deelnemers en pensioengerechtigden te verstrekken
inlichtingen

Aan de bevoegde autoriteiten te verstrekken inlichtingen

1.
Afhankelijk van de aard van de pensioenregeling draagt
iedere lidstaat er zorg voor dat iedere op zijn grondgebied
gevestigde instelling ten minste de in de leden 2, 3 en 4
bedoelde inlichtingen verstrekt.

Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat de bevoegde autoriteiten
met betrekking tot iedere op hun grondgebied gevestigde instelling over de noodzakelijke bevoegdheden en middelen
beschikken om:

2.
Deelnemers en pensioengerechtigden, en/of, indien van
toepassing, hun vertegenwoordigers, ontvangen:

a) de instelling, de leden van de raad van bestuur en andere
met het beheer of de leiding of de controle op de instelling
belaste personen te verplichten inlichtingen te verstrekken
over alle zakelijke aangelegenheden of alle bedrijfsdocumenten over te leggen;

a) op verzoek de jaarrekeningen en de jaarverslagen als
bedoeld in artikel 10; en indien een instelling verantwoordelijk is voor meer dan één regeling, ontvangen zij de jaarverslagen en de jaarrekeningen voor hun specifieke pensioenregeling;
b) binnen een redelijke termijn alle relevante informatie over
wijzigingen in de voorschriften inzake de pensioenregeling.
3.
De in artikel 12 bedoelde verklaring inzake de beleggingsbeginselen wordt op verzoek aan de deelnemers en pensioengerechtigden, en/of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers, ter beschikking gesteld.
4.
Iedere deelnemer ontvangt tevens op verzoek duidelijke
en wezenlijke gegevens over:
a) indien van toepassing, het richtniveau van de pensioenuitkeringen;
b) het niveau van de uitkeringen in geval van beëindiging van
de dienstbetrekking;
c) wanneer de deelnemer het beleggingsrisico draagt, alle
beschikbare beleggingsmogelijkheden, indien van toepassing,
en de feitelijke beleggingsportefeuille, evenals gegevens over
de risicopositie en de kosten in verband met de beleggingen;
d) de modaliteiten voor de overdracht van aanspraken op een
andere instelling voor bedrijfspensioenvoorziening ingeval
van beëindiging van de dienstbetrekking.

b) toezicht te houden op de betrekkingen tussen de instelling
en andere ondernemingen of tussen instellingen waarbij
activiteiten aan deze ondernemingen of instellingen worden
uitbesteed (outsourcing), waarbij de financiële positie van de
instelling wordt beïnvloed of die op concrete wijze van
belang zijn voor de uitoefening van een doeltreffend
toezicht;
c) periodiek de verklaring inzake de beleggingsbeginselen, de
jaarrekening en het jaarverslag, alsmede alle documenten te
verkrijgen die voor de uitoefening van toezicht noodzakelijk
zijn. Daartoe kunnen behoren:
i) interne tussentijdse verslagen;
ii) actuariële schattingen en gedetailleerde hypothesen;
iii) activa-passiva-studies;
iv) bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de beleggingsbeginselen werkelijk worden gevolgd;
v) bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de bijdragen volgens
plan zijn betaald;
vi) rapport van de in artikel 10 bedoelde personen die met
de controle van de jaarrekening zijn belast;
d) verificaties uit te voeren in de bedrijfsruimten van de instelling en, waar nodig, onderzoek naar uitbestede activiteiten
in te stellen om na te gaan of deze overeenkomstig de
toezichtregels worden verricht.
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Artikel 14

Artikel 15

Interventiebevoegdheden en taken van de bevoegde autoriteiten

Technische voorzieningen

1.
De bevoegde autoriteiten eisen dat er in iedere op hun
grondgebied gevestigde instelling goede administratieve en
boekhoudkundige procedures en adequate interne controlemechanismen bestaan.

1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor dat instellingen die
bedrijfspensioenregelingen uitvoeren te allen tijde met betrekking tot het geheel van de door hun uitgevoerde pensioenregelingen een juist bedrag van de passiva vaststellen overeenkomend met de financiële verplichtingen die uit hun portefeuille
van bestaande pensioenovereenkomsten voortvloeien.

2.
De bevoegde autoriteiten hebben de bevoegdheid om met
betrekking tot iedere op hun grondgebied gevestigde instelling
of jegens de personen die deze instelling besturen alle maatregelen te nemen, waaronder, waar passend, maatregelen van
bestuursrechtelijke en geldelijke aard, die geschikt en noodzakelijk zijn om eventuele onregelmatigheden die de belangen van
de deelnemers en de pensioengerechtigden kunnen schaden, te
voorkomen of ongedaan te maken.

2. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor dat instellingen die
bedrijfspensioenregelingen uitvoeren en dekking bieden tegen
biometrische risico's en/of een garantie bieden met betrekking
tot hetzij het beleggingsrendement, hetzij een bepaalde hoogte
van de uitkeringen, toereikende technische voorzieningen vaststellen met betrekking tot het geheel van deze regelingen.

Zij kunnen tevens de vrije beschikking over de activa van de
instelling beperken of verbieden, met name wanneer de instelling:
a) geen toereikende technische voorzieningen heeft gevormd
met betrekking tot het geheel van haar werkzaamheden, dan
wel onvoldoende activa heeft om de technische voorzieningen te dekken;
b) er niet in is geslaagd het voorgeschreven eigen vermogen in
stand te houden.
3.
De bevoegde autoriteiten kunnen, teneinde de belangen
van de deelnemers aan en de pensioengerechtigden van een
regeling te beschermen, de bevoegdheden waarover de
personen die een op haar grondgebied gevestigde instelling
besturen, overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van
herkomst beschikken, geheel of gedeeltelijk overdragen aan een
bijzondere vertegenwoordiger die geschikt is om deze bevoegdheden uit te oefenen.
4.
De bevoegde autoriteiten kunnen de activiteiten van een
op haar grondgebied gevestigde instelling verbieden of
beperken, met name indien:
a) de instelling de belangen van de deelnemers aan en de
pensioengerechtigden van de regeling niet afdoende
beschermt;
b) de instelling niet langer aan de voorwaarden voor de
verrichting van de werkzaamheden voldoet;
c) de instelling ernstig in gebreke blijft bij het voldoen aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de op haar van toepassing zijnde voorschriften;
d) de instelling, in geval van grensoverschrijdende activiteiten,
de vereisten inzake arbeidsrecht en sociaal recht van de
betrokken lidstaat van ontvangst op het gebied van bedrijfspensioenen niet in acht neemt.
Een eventueel besluit om activiteiten van een instelling te
verbieden wordt nauwkeurig met redenen omkleed en de
betrokken instelling wordt hiervan in kennis gesteld.
5.
De lidstaten dragen er zorg voor dat tegen besluiten ten
aanzien van instellingen die worden genomen op grond van
overeenkomstig deze richtlijn vastgestelde wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen, beroep op de rechter openstaat.

3. De technische voorzieningen worden elk jaar berekend.
De lidstaat van herkomst kan evenwel toestaan dat deze berekening om de drie jaar wordt uitgevoerd indien de instelling de
deelnemers en/of de bevoegde autoriteiten voor de tussenliggende jaren een verklaring of een verslag met aanpassingen
verstrekt. In die verklaring of dat verslag moet de aangepaste
ontwikkeling van de technische voorzieningen en van wijzigingen in de gedekte risico's worden weergegeven.
4. De berekening van de technische voorzieningen wordt
uitgevoerd en gewaarmerkt door een actuaris, of anders door
een andere deskundige op dit gebied, waaronder een accountant, op grond van door de bevoegde autoriteiten van de
lidstaat van herkomst erkende actuariële methoden en met
inachtneming van de volgende beginselen:
a) het minimumbedrag van de technische voorzieningen wordt
berekend aan de hand van een voldoende prudente actuariële waardering, rekening houdend met alle verplichtingen
inzake uitkeringen en inzake bijdragen, overeenkomstig de
door de instelling uitgevoerde pensioenregeling. Het moet
voldoende zijn om te waarborgen dat de uitbetaling van
reeds verschuldigde pensioenen en uitkeringen aan de pensioengerechtigden, kan worden voortgezet, en om de
verplichtingen te weerspiegelen die voortvloeien uit de
opgebouwde pensioenrechten van de deelnemers. De economische en actuariële hypothesen die voor de waardering van
de passiva zijn gehanteerd, moeten eveneens op prudente
wijze worden bepaald, waarbij een redelijke marge voor
negatieve afwijkingen in acht genomen moet worden, indien
van toepassing;
b) de toegepaste maximale rentepercentages moeten op
prudente wijze worden bepaald, volgens alle desbetreffende
voorschriften van de lidstaat van herkomst. Bij de bepaling
van deze prudente rentepercentages wordt rekening
gehouden met:
— het rendement van de overeenkomstige activa die door
de instelling worden beheerd en met de toekomstige
beleggingsopbrengsten, en/of
— marktrendementen van kwalitatief hoogwaardige of
staatsobligaties;
c) de voor de berekening van de technische voorzieningen
gebruikte biometrische tabellen worden gebaseerd op
prudente beginselen, rekening houdend met de hoofdkenmerken van de deelnemersgroep en de pensioenregelingen,
in het bijzonder de verwachte veranderingen in de relevante
risico's;
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d) de methode en de grondslag van de berekening van de technische voorzieningen blijft in het algemeen van boekjaar tot
boekjaar ongewijzigd. Wijzigingen kunnen evenwel gerechtvaardigd zijn als gevolg van een verandering van de juridische, demografische of economische omstandigheden die
aan de hypothesen ten grondslag liggen.
5.
De lidstaat van herkomst kan ten aanzien van de berekening van de technische voorzieningen aanvullende en meer
uitvoerige voorwaarden opleggen met het oog op een
voldoende bescherming van de belangen van de deelnemers en
de pensioengerechtigden.
6.
Met het oog op een verdere harmonisatie van de voorschriften voor de berekening van de technische voorzieningen
die gerechtvaardigd kunnen worden — met name de rentepercentages en andere hypotheses die van invloed zijn op de
hoogte van de technische voorzieningen — brengt de
Commissie om de twee jaar of op verzoek van een lidstaat
verslag uit over de situatie met betrekking tot de ontwikkeling
van de grensoverschrijdende activiteiten.
De Commissie stelt alle maatregelen voor die noodzakelijk zijn
ter voorkoming van mogelijke verstoringen die worden veroorzaakt door verschillen in de hoogte van de rentevoeten, en ter
bescherming van de belangen van de pensioengerechtigden en
de deelnemers aan enigerlei regeling.

Artikel 16
Financiering van de technische voorzieningen
1.
De lidstaat van herkomst verplicht iedere instelling te
allen tijde over voldoende en passende activa te beschikken om
de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van
de door haar uitgevoerde pensioenregelingen te dekken.
2.
De lidstaat van herkomst kan een instelling toestaan gedurende een korte periode over onvoldoende activa te beschikken
om de technische voorzieningen te dekken. In dat geval
verplichten de bevoegde autoriteiten de instelling een concreet
en haalbaar herstelplan aan te nemen om ervoor te zorgen dat
opnieuw aan de vereisten van lid 1 wordt voldaan. Bedoeld
plan is aan de volgende voorwaarden onderworpen:
a) de instelling stelt een concreet en haalbaar plan op om de
hoeveelheid activa die noodzakelijk is om de technische
voorzieningen volledig te dekken, tijdig te herstellen. Het
plan wordt ter beschikking gesteld van de deelnemers of,
indien van toepassing, hun vertegenwoordigers en/of wordt
door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst
goedgekeurd;
b) bij de opstelling van het plan wordt rekening gehouden met
de specifieke situatie van de instelling, met name de structuur van activa en passiva, het risicoprofiel, de liquiditeitsplanning, het leeftijdsprofiel van de deelnemers die
aanspraak kunnen maken op pensioenuitkeringen,
aanvangsregelingen en regelingen die van niet- of gedeeltelijke kapitalisatie in volledige kapitalisatie worden gewijzigd;
c) ingeval een pensioenregeling tijdens deze periode zoals hiervoor in dit lid genoemd, wordt beëindigd, stelt de instelling
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst
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daarvan in kennis. De instelling stelt een procedure vast om
de activa en overeenkomstige passiva aan een andere financiële instelling of een vergelijkbaar lichaam over te dragen.
Deze procedure wordt ter kennis van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst gebracht, en er wordt
een algemeen overzicht van de procedure ter beschikking
van de deelnemers of, indien van toepassing, hun vertegenwoordigers gesteld in overeenstemming met het vertrouwelijkheidsbeginsel.
3. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld
in artikel 20 moeten de technische voorzieningen met betrekking tot het geheel van de uitgevoerde pensioenregelingen te
allen tijde volledig door kapitaal zijn gedekt. Is niet aan deze
voorwaarden voldaan, dan handelen de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van herkomst overeenkomstig artikel 14. Voor
de naleving van dit vereiste kan de lidstaat van herkomst
verlangen dat de activa en passiva worden afgescheiden.

Artikel 17
Voorgeschreven eigen vermogen
1. De lidstaat van herkomst zorgt ervoor dat instellingen die
pensioenregelingen uitvoeren en zelf, en niet de bijdragende
ondernemingen, een dekking tegen biometrische risico's verzekeren of een beleggingsrendement of een bepaalde hoogte van
de uitkeringen garanderen, permanent bij wijze van buffer
aanvullende activa aanhouden naast de technische voorzieningen. De omvang van de buffer is in overeenstemming met
het soort risico en de aard van de activa met betrekking tot het
geheel van uitgevoerde regelingen. Deze activa zijn vrij van alle
voorzienbare verplichtingen en dienen als veiligheidskapitaal
om verschillen tussen de verwachte en de daadwerkelijke
uitgaven en winsten op te vangen.
2. Voor de berekening van het minimumbedrag van de
aanvullende activa zijn de in de artikelen 27 en 28 van Richtlijn 2002/83/EG vastgestelde regels van toepassing.
3. Lid 1 belet de lidstaten echter niet op hun grondgebied
gevestigde instellingen te verplichten tot instandhouding van
het voorgeschreven eigen vermogen, of gedetailleerdere voorschriften vast te stellen, mits die vanuit prudentieel oogpunt
gerechtvaardigd zijn.

Artikel 18
Beleggingsvoorschriften
1. De lidstaten verplichten de instellingen die binnen hun
rechtsgebied gevestigd zijn een beleggingsbeleid te voeren dat
in overeenstemming is met de „prudent person”-regel en met
name met de volgende voorschriften:
a) de activa worden belegd in het belang van de deelnemers en
de pensioengerechtigden. In geval van mogelijke tegenstrijdige belangen zorgt de instelling of het lichaam dat haar
portefeuille beheert, ervoor dat de belegging uitsluitend in
het belang van de deelnemers en de pensioengerechtigden
geschiedt;
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b) de activa worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid,
de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel worden gewaarborgd.

kwantitatieve voorschriften, mits deze vanuit prudentieel
oogpunt gerechtvaardigd zijn, die het geheel van door deze
instellingen uitgevoerde pensioenregelingen weerspiegelen.

Activa die ter dekking van de technische voorzieningen
worden aangehouden, worden voorts belegd op een wijze
die strookt met de aard en de duur van de verwachte
toekomstige pensioenuitkeringen;

Meer in het bijzonder kunnen de lidstaten bepalingen op het
gebied van beleggingen toepassen zoals die van Richtlijn 2002/
83/EG.

c) de activa worden hoofdzakelijk op gereglementeerde
markten belegd. Beleggingen in niet tot de handel op een
gereglementeerde financiële markt toegelaten activa, moeten
in elk geval tot een prudent niveau worden beperkt;
d) beleggingen in derivaten zijn toegestaan voorzover deze
bijdragen tot een vermindering van het beleggingsrisico of
een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken. Dergelijke beleggingen moeten op een prudente basis worden
gewaardeerd, met inachtneming van de onderliggende
activa, en moeten mede in aanmerking genomen worden bij
de waardering van de activa van de instelling. De instelling
vermijdt voorts een bovenmatig risico met betrekking tot
één en dezelfde tegenpartij en tot andere derivatenverrichtingen;
e) de activa moeten naar behoren gediversifieerd zijn zodat
een bovenmatige afhankelijkheid van (of vertrouwen in)
bepaalde activa, of een bepaalde emittent of groep van
ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille als
geheel worden vermeden.
Beleggingen in activa uitgegeven door dezelfde emittent of
door emittenten die tot dezelfde groep behoren, mogen de
instelling niet blootstellen aan bovenmatige risicoconcentratie;
f) beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt
tot ten hoogste 5 % van de portefeuille als geheel, en ingeval
de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden
beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als
de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten
hoogste 10 % van de portefeuille.
Wanneer een groep van ondernemingen aan de instelling
bijdragen betaalt, geschieden beleggingen in deze bijdragende ondernemingen prudent, waarbij rekening wordt
gehouden met de noodzaak van een behoorlijke diversificatie.
De lidstaten kunnen ertoe besluiten de onder e) en f) bedoelde
vereisten niet toe te passen op beleggingen in staatsobligaties.
2.
De lidstaat van herkomst verbiedt de instelling leningen
aan te gaan of namens derde partijen als garant op te treden.
De lidstaten kunnen de instellingen evenwel toestaan om tijdelijk en uitsluitend voor liquiditeitsdoelstellingen leningen aan te
gaan.
3.
De lidstaten mogen van de op hun grondgebied gevestigde instellingen niet verlangen dat zij in bepaalde categorieën
activa beleggen.
4.
Onverminderd het bepaalde in artikel 12, stellen de
lidstaten geen eisen inzake voorafgaande goedkeuring of systematische kennisgeving aan de beleggingsbesluiten van een op
hun grondgebied gevestigde instelling of de vermogensbeheerder ervan.
5.
De lidstaten kunnen, overeenkomstig het bepaalde in de
leden 1 tot en met 4, voor op hun grondgebied gevestigde
instellingen nadere voorschriften vaststellen, met inbegrip van

De lidstaten verbieden de instellingen evenwel niet om:
a) maximaal 70 % van de activa ter dekking van de technische
voorzieningen of van de gehele portefeuille voor regelingen
waarvan de deelnemers de beleggingsrisico's dragen, te
beleggen in aandelen, met aandelen gelijk te stellen verhandelbare waardepapieren en bedrijfsobligaties die zijn toegelaten tot de handel op gereglementeerde markten, en te
beslissen over het relatieve gewicht van deze waardepapieren in hun beleggingsportefeuille. Mits zulks vanuit
prudentieel oogpunt gerechtvaardigd is, mogen de lidstaten
evenwel een lagere limiet toepassen op instellingen die
pensioenproducten op basis van een gegarandeerde rente op
lange termijn verstrekken, het beleggingsrisico dragen en
zelf de garantie bieden;
b) maximaal 30 % van hun activa die tegenover hun technische
voorzieningen staan, te beleggen in activa in andere valuta's
dan die waarin de passiva luiden;
c) in risicokapitaalmarkten te beleggen.
6. Het bepaalde in lid 5 belet de lidstaten niet ook op individuele basis de toepassing van beleggingsvoorschriften door op
hun grondgebied gevestigde instellingen te eisen, op voorwaarde dat deze met name in het licht van de door de instelling
aangegane verplichtingen, prudentieel gerechtvaardigd zijn.
7. In geval van grensoverschrijdende activiteiten als bedoeld
in artikel 20 kunnen de bevoegde autoriteiten van iedere
lidstaat van ontvangst verlangen dat de in de tweede alinea
bedoelde voorschriften op de instellingen in de lidstaat van
herkomst van toepassing zijn. In dat geval zijn deze voorschriften uitsluitend van toepassing op het deel van de activa
van de instelling dat overeenstemt met de activiteiten die in de
betrokken lidstaat van ontvangst worden uitgeoefend. Voorts
worden ze uitsluitend toegepast indien dezelfde of strengere
voorschriften ook op in de lidstaat van ontvangst gevestigde
instellingen van toepassing zijn.
De in de eerste alinea bedoelde voorschriften luiden als volgt:
a) de instelling belegt niet méér dan 30 % van die activa in
aandelen, andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren en obligaties die niet zijn toegelaten tot de handel op
een gereglementeerde markt, of belegt ten minste 70 % van
deze activa in aandelen, andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren en obligaties die zijn toegelaten tot de
handel op een gereglementeerde markt;
b) de instelling belegt niet meer dan 5 % van die activa in
aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren, obligaties en andere geldmarkt- en kapitaalmarktinstrumenten van dezelfde onderneming, en niet meer dan
10 % van die activa in aandelen en andere met aandelen
gelijkgestelde waardepapieren, obligaties en andere geldmarkt- en kapitaalmarktinstrumenten van ondernemingen
die tot eenzelfde groep behoren;
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c) de instelling belegt niet meer dan 30 % van deze activa in
activa in andere valuta's dan die waarin de passiva luiden.
Om aan deze voorschriften te voldoen kan de lidstaat van
herkomst verlangen dat de activa worden afgescheiden.
Artikel 19
Beheer en bewaring
1.
De lidstaten beletten niet dat de instellingen voor het
beheer van hun beleggingsportefeuille beleggingsbeheerders
aanwijzen die in een andere lidstaat gevestigd zijn en waaraan
voor deze activiteit naar behoren vergunning is verleend overeenkomstig de Richtlijnen 85/611/EEG, 93/22/EEG en 2000/
12/EG en 2002/83/EG, alsmede degenen bedoeld in artikel 2,
lid 1, van deze richtlijn.
2.
De lidstaten beletten niet dat de instellingen voor de
bewaring van hun activa bewaarders aanstellen die in een
andere lidstaat gevestigd zijn en waaraan naar behoren vergunning is verleend overeenkomstig Richtlijn 93/22/EEG of Richtlijn 2000/12/EG of die voor de doeleinden van Richtlijn 85/
611/EEG als bewaarder zijn aanvaard.
Het bepaalde in dit lid belet de lidstaat van herkomst niet de
aanwijzing van een bewaarder verplicht te stellen.
3.
Iedere lidstaat voert de nodige maatregelen uit om overeenkomstig zijn nationaal recht in staat te zijn om overeenkomstig artikel 14 op verzoek van de lidstaat van herkomst
van de instelling de vrije beschikking over de activa te
verbieden die worden gehouden door een op zijn grondgebied
gevestigde depositaris of bewaarder.
Artikel 20
Grensoverschrijdende activiteiten
1.
Onverminderd de nationale sociale en arbeidswetgeving
op het gebied van de organisatie van de nationale pensioenstelsels, daaronder begrepen verplichte deelneming en het resultaat
van collectieve arbeidsovereenkomsten, staan de lidstaten de op
hun grondgebied gevestigde ondernemingen toe bij te dragen
aan instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening waaraan in
andere lidstaten vergunning is verleend. Tevens staan zij de op
hun grondgebied vergunninghoudende instellingen voor
bedrijfspensioenvoorziening toe bijdragen te aanvaarden van
ondernemingen die op het grondgebied van andere lidstaten
zijn gevestigd.
2.
Indien een instelling bijdragen wenst te aanvaarden van
een bijdragende onderneming die op het grondgebied van een
andere lidstaat is gevestigd, dan is hiervoor voorafgaande goedkeuring door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst vereist, zoals bedoeld in artikel 9, lid 5. Zij stelt de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst waar haar
vergunning is verleend, in kennis van haar voornemen om
bijdragen te aanvaarden van een bijdragende onderneming die
op het grondgebied van een andere lidstaat is gevestigd.
3.
De lidstaten verlangen van op hun grondgebied gevestigde instellingen die voornemens zijn bijdragen te ontvangen
van een op het grondgebied van een andere lidstaat gevestigde
onderneming dat zij bij een kennisgeving ingevolge lid 2 de
volgende gegevens verstrekken:
a) de lidstaat (lidstaten) van ontvangst;
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b) de naam van de bijdragende onderneming;
c) de voornaamste kenmerken van de pensioenregeling die
voor de bijdragende onderneming uitgevoerd zal worden.
4. Wanneer de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
herkomst in kennis worden gesteld overeenkomstig lid 2, doen
zij, tenzij ze reden hebben te betwijfelen dat de administratieve
structuur of de financiële positie van de instelling, of de goede
reputatie en de beroepskwalificaties of beroepservaring van de
personen die de instelling besturen met de in de lidstaat van
ontvangst voorgenomen activiteiten verenigbaar zijn, binnen
drie maanden na ontvangst van de in lid 3 bedoelde gegevens,
mededeling van deze gegevens aan de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat van ontvangst en stellen zij de instelling daarvan
dienovereenkomstig in kennis.
5. Voordat de instelling met de uitvoering van een pensioenregeling voor een bijdragende onderneming in een andere
lidstaat begint, zullen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van ontvangst binnen twee maanden, te rekenen vanaf de
ontvangst van de in lid 3 bedoelde gegevens, in voorkomend
geval de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst
informeren over de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving die gelden
voor de uitvoering van de pensioenregeling waaraan wordt
bijgedragen door een onderneming in de lidstaat van ontvangst,
alsmede over voorschriften die krachtens artikel 18, lid 7, en
lid 7 van dit artikel moeten worden toegepast. De bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van herkomst doen de instelling
mededeling van deze gegevens.
6. Zodra de instelling de in lid 5 bedoelde mededeling
ontvangt of, wanneer bij het verstrijken van de in lid 5
genoemde periode geen mededeling van de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst is ontvangen, kan de instelling met de uitvoering van de pensioenregeling waaraan wordt
bijgedragen door een onderneming in de lidstaat van ontvangst
beginnen, met inachtneming van de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat van ontvangst en van voorschriften die
krachtens artikel 18, lid 7, en lid 7 van dit artikel moeten
worden toegepast.
7. Met name zijn de instellingen waaraan wordt bijgedragen
door een in een andere lidstaat gevestigde onderneming, wat de
desbetreffende deelnemers betreft, tevens onderworpen aan
door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
aan in die lidstaat gevestigde instellingen opgelegde voorschriften inzake informatieverstrekking overeenkomstig artikel
11.
8. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
stellen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst in
kennis van elke significante wijziging in de op bedrijfspensioenvoorziening toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat van ontvangst die gevolgen kan
hebben voor de kenmerken van de pensioenregeling, voorzover
het gaat om de uitvoering van de pensioenregeling waaraan
door een onderneming wordt bijgedragen in de lidstaat van
ontvangst, alsmede in voorschriften die toegepast moeten
worden krachtens artikel 18, lid 7, en lid 7 van dit artikel.
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9.
De instelling wordt onderworpen aan voortdurend
toezicht door de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van
ontvangst om na te gaan of haar activiteiten in overeenstemming zijn met de in lid 5 bedoelde op bedrijfspensioenregelingen toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat van ontvangst, alsook met de in lid 7
bedoelde voorschriften inzake informatieverstrekking. Wanneer
bij dit toezicht onregelmatigheden aan het licht komen, stellen
de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst hiervan
onverwijld in kennis. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat
van herkomst nemen in coördinatie met de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst de nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat de instelling een einde maakt aan de vastgestelde inbreuk op de sociale en arbeidswetgeving.
10. Indien de instelling, in weerwil van de door de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van herkomst getroffen maatregelen
of omdat de lidstaat van herkomst geen passende maatregelen
heeft getroffen, inbreuk blijft maken op de op bedrijfspensioenregelingen toepasselijke bepalingen van de sociale en arbeidswetgeving van de lidstaat van ontvangst, kunnen de bevoegde
autoriteiten van deze laatste, na de bevoegde autoriteiten van
de lidstaat van herkomst daarvan in kennis te hebben gesteld,
passende maatregelen nemen om verdere onregelmatigheden te
voorkomen of te bestraffen en, voorzover zulks volstrekt noodzakelijk is, de instelling te beletten in de lidstaat van ontvangst
activiteiten te verrichten voor de bijdragende onderneming.
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5. De bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst
kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van herkomst
vragen een besluit te nemen over de afscheiding van de activa
en passiva van de instelling, zoals bepaald in artikel 16, lid 3,
en artikel 18, lid 7.
Artikel 22
Uitvoering
1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om aan deze richtlijn te
voldoen voor 23 september 2005. Zij stellen de Commissie
daarvan onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in de
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Samenwerking tussen de lidstaten en de Commissie

3. De lidstaten kunnen de toepassing van artikel 17, leden 1
en 2, op op hun grondgebied gevestigde instellingen die op de
in lid 1 van dit artikel genoemde datum niet beschikken over
het minimumbedrag aan voorgeschreven eigen vermogen dat is
voorgeschreven bij artikel 17, leden 1 en 2, uitstellen tot 23
september 2010. Aan instellingen die pensioenregelingen op
grensoverschrijdende basis in de betekenis van artikel 20 willen
uitvoeren, is dat evenwel niet toegestaan, totdat ze aan de voorschriften van deze richtlijn voldoen.

1.
De lidstaten dragen op passende wijze zorg voor de
uniforme toepassing van deze richtlijn door een regelmatige
uitwisseling van informatie en ervaringen, met het doel om de
beste praktijken op dit gebied alsmede een nauwere samenwerking te ontwikkelen en op deze wijze mededingingsverstoringen te voorkomen en de voorwaarden te scheppen voor
vlotte grensoverschrijdende deelneming.

4. De lidstaten kunnen de toepassing van artikel 18, lid 1,
onder f), op op hun grondgebied gevestigde instellingen
uitstellen tot 23 september 2010. Aan instellingen die pensioenregelingen op grensoverschrijdende basis in de betekenis
van artikel 20 willen uitvoeren, is dat evenwel niet toegestaan,
tenzij ze onmiddellijk aan de voorschriften van deze richtlijn
voldoen.

Artikel 21

2.
De Commissie en de bevoegde autoriteiten van de
lidstaten werken nauw samen met het doel om het toezicht op
de activiteiten van de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening te vergemakkelijken.
3.
Elke lidstaat brengt de Commissie op de hoogte van
belangrijke moeilijkheden die het gevolg zijn van de toepassing
van deze richtlijn.
De Commissie en de bevoegde autoriteiten van de betrokken
lidstaten bekijken zo snel mogelijk die moeilijkheden om daarvoor een passende oplossing te kunnen vinden.

Artikel 23
Inwerkingtreding
Deze richtlijn treedt in werking op dag van haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 24
Addressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

4.
Vier jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn brengt
de Commissie verslag uit over de evaluatie van:
a) de toepassing van artikel 18 en de gemaakte vorderingen
inzake de aanpassing van de nationale toezichtstelsels, en
b) de toepassing van artikel 19, lid 2, tweede alinea, met name
de in de lidstaten heersende situatie in verband met het
gebruik van bewaarders en de rol die zij in voorkomend
geval vervullen.

Gedaan te Luxemburg, 3 juni 2003.
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De voorzitter

De voorzitter

P. COX

N. CHRISTODOULAKIS
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II
(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

RAAD

BESLUIT VAN HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS
van 4 september 2003
tot instelling van de ad-hocgroep ter voorbereiding van de oprichting van een intergouvernementeel agentschap op het gebied van de ontwikkeling van militaire vermogens, onderzoek, aankopen
en bewapening (voorbereidende ad-hocgroep)
(2003/664/EG)
HET COMITÉ VAN PERMANENTE VERTEGENWOORDIGERS,

BESLUIT:

Gelet op artikel 19, lid 3, van het reglement van orde van de
Raad,
Overwegende hetgeen volgt:

Artikel 1

(1)

De Europese Raad heeft tijdens zijn bijeenkomst van 19
en 20 juni 2003 in Thessaloniki het voorzitterschap,
tezamen met de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger, verzocht werk te maken van de oprichting van
een intergouvernementeel agentschap binnen de EU op
het gebied van de ontwikkeling van militaire vermogens,
onderzoek, aankopen en bewapening, en daarbij rekening te houden met het werk van de Conventie en de
Intergouvernementele Conferentie.

1. Hierbij wordt een ad-hocgroep ingesteld ter voorbereiding
van de oprichting van een intergouvernementeel agentschap op
het gebied van de ontwikkeling van militaire vermogens, onderzoek, aankopen en bewapening (hierna: „voorbereidende adhocgroep” genoemd), die de nodige maatregelen moet treffen
om in de loop van 2004 een intergouvernementeel agentschap
op het gebied van de ontwikkeling van militaire vermogens,
onderzoek, aankopen en bewapening op te richten.

(2)

Het Politiek en Veiligheidscomité is onder het gezag van
de Raad verantwoordelijk voor de politieke leiding van
de ontwikkeling van militaire vermogens.

(3)

Het voorzitterschap heeft een werkplan gepresenteerd
om deze opdracht uit te voeren en zal in de loop van de
werkzaamheden ten volle rekening houden met de
besprekingen van de informele adviesgroep van vertegenwoordigers van de ministers van defensie.

2. De voorbereidende ad-hocgroep werkt nauw samen met
het Politiek en Veiligheidscomité — met inachtneming van de
verantwoordelijkheden die dit Comité onder het gezag van de
Raad heeft voor de politieke leiding van de ontwikkeling van
militaire vermogens — en via het Politiek en Veiligheidscomité,
met het Militair Comité van de EU.

(4)

(5)

3. De voorbereidende ad-hocgroep brengt verslag uit aan
het Coreper.

In de conclusies van de Europese Raad van Thessaloniki
staat dat het agentschap onder het gezag van de Raad
moet staan en dat de nodige maatregelen voor de
oprichting ervan in de loop van 2004 door de passende
Raadsinstanties moeten worden voorbereid.

Artikel 2

Dit werk zou gebaat zijn bij een brede aanpak waarbij
gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid op alle
gebieden die in de conclusies van de Europese Raad van
Thessaloniki over het agentschap worden genoemd, en
daarom dient er een ad-hocgroep te worden ingesteld,

1. De voorbereidende ad-hocgroep wordt samengesteld uit
nationale vertegenwoordigers van de lidstaten. De lidstaten
zorgen ervoor dat hun ministeries van defensie daadwerkelijk
bij een en ander worden betrokken.
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De Commissie neemt deel aan de besprekingen van de voorbereidende ad-hocgroep.
De voorbereidende ad-hocgroep kan ook vergaderen op het
niveau van nationale vertegenwoordigers die deskundig zijn op
de gebieden die vallen onder de doelstellingen van het agentschap, zoals omschreven door de Europese Raad van Thessaloniki, namelijk: „defensievermogens op het gebied van crisisbeheersing ontwikkelen, de Europese samenwerking op het stuk
van bewapening bevorderen en uitbreiden, de Europese industriële en technologische basis op defensiegebied versterken,
een concurrerende Europese markt voor defensie-uitrusting tot
stand brengen en, zo nodig in samenhang met de onderzoekactiviteiten in de Gemeenschap, onderzoek bevorderen dat gericht
is op een leidende positie in de sector van strategische technologieën voor toekomstige defensie- en beveiligingsvermogens,
om aldus het Europese industriële potentieel op dit gebied te
versterken”.
De voorbereidende ad-hocgroep houdt ook rekening met het
werk van de Conventie en de Intergouvernementele Conferentie.
2.
De voorbereidende ad-hocgroep wordt indien nodig
versterkt met vertegenwoordigers van het Militair Comité van
de EU en van de Groep Polarm, die, ter ondersteuning van de
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doelstellingen van het agentschap, ook op het niveau van de
nationale directeuren Bewapening of hun vertegenwoordigers
kunnen vergaderen.
Artikel 3
De voorbereidende ad-hocgroep houdt op te bestaan wanneer
zij haar in artikel 1, lid 1, omschreven taken heeft volbracht.
Artikel 4
Dit besluit wordt van kracht op de dag dat het wordt aangenomen. Het wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de
Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 4 september 2003.
Voor het Comité van permanente
vertegenwoordigers
De voorzitter
U. VATTANI
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COMMISSIE

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 13 mei 2003
betreffende de staatssteun die België voornemens is te verlenen aan NV Volvo Cars te Gent
(kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1485)
(Slechts de teksten in de Nederlandse en de Franse taal zijn authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)

(2003/665/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

S60 en S70 modellen. Vanaf 2003 zal Volvo er de
nieuwe V40 en S40 modellen produceren. Voor de
opleiding van de huidige en de 1 400 nieuwe personeelsleden wil Volvo een bedrag van ongeveer 27,58 miljoen
EUR aan opleidingsmaatregelen uitgeven gedurende de
periode 2002-2004.

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 88, lid 2, eerste alinea,
Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en met name op artikel 62, lid 1, onder a),
Na de belanghebbenden overeenkomstig de genoemde artikelen
te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken (1),

(5)

Rekening houdend met het feit dat de personeelskosten
voor de deelnemers aan de opleiding het totaal van de
andere in aanmerking komende kosten niet mag overschrijden, bedragen de in aanmerking komende opleidingskosten 15 180 393 EUR. Volgens België omvatten
de subsidiabele investeringen specifieke opleidingselementen ten bedrage van 4 294 532 EUR. De kosten
voor algemene opleiding bedragen 10 885 861 EUR.

(6)

België is voornemens opleidingssteun van ongeveer 6,51
miljoen EUR te verlenen (netto actuele waarde 5,88
miljoen EUR) gedurende een periode van drie jaar, van
2003 tot en met 2005. De voorgenomen steun zal
worden verleend in de vorm van „ad hoc”-steun van de
Vlaamse Gemeenschap voor specifieke opleiding (ongeveer 1,07 miljoen EUR) en algemene opleiding (ongeveer
5,44 miljoen EUR).

(7)

Met het oog op de nieuwe investeringen in de fabriek
hebben de belangrijkste afdelingen van Volvo Cars, met
name de lasafdeling, de lakstraat, de eindassemblage-, de
logistiek- en de engineering-afdeling, een project uitgewerkt om de vaardigheden van zowel de nieuwe personeelsleden als degenen die reeds voor het bedrijf werken,
te verbeteren. De opleidingsregeling kan worden onderverdeeld in elf opleidingsonderdelen: kennis van de
machines, specifieke kennis in verband met bepaalde
posten of taken, PC-opleiding (MS Office enz.), technische kennis (elektriciteit, elektronica, mechanica, robotica enz.), kwaliteit (ISO, auditing enz.), kosten, onderhoudsuitrusting, verbeteringsinstrumenten (six sigma,
TPM enz.), veiligheid, persoonlijke vaardigheden, milieu.

Overwegende hetgeen volgt:

PROCEDURE
(1)

De voorgenomen steun werd bij de Commissie aangemeld bij brief van 15 mei 2002. De Commissie verzocht
om nadere inlichtingen bij brief van 25 juni en 20
augustus 2002, waarop België antwoordde op 23 juli
2002 en 18 september 2002.

(2)

Op 27 november 2002 besloot de Commissie de procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag in te leiden
(besluit tot inleiding van de formele onderzoeksprocedure), omdat zij twijfelde aan de verenigbaarheid van de
steun met de gemeenschappelijke markt. Bij brief van 28
januari 2003 maakte België zijn standpunt bekend over
de inleiding van de onderzoeksprocedure.

(3)

Het besluit van de Commissie tot inleiding van de procedure is in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen bekendgemaakt (2), waarbij de belanghebbenden
werd verzocht hun opmerkingen over de steun te
maken. De Commissie heeft echter van geen van de
belanghebbenden opmerkingen ontvangen.

GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN DE STEUN
(4)

De begunstigde van de steun is de NV Volvo Cars, gevestigd te Gent en eigendom van Ford Motor Company. De
fabriek van Volvo Gent vervaardigt momenteel de Volvo

(1) PB C 2 van 7.1.2003, blz. 2.
(2) Zie voetnoot 1.
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REDENEN VOOR DE INLEIDING VAN DE PROCEDURE
(8)

(9)

In haar besluit van 27 november 2002 tot inleiding van
de procedure uitte de Commissie haar twijfel over de
wijze waarop de Belgische autoriteiten de definitie van
algemene versus specifieke opleiding interpreteerden.
Het kon niet worden uitgesloten dat in het project een al
te ruime definitie van algemene opleiding werd gehanteerd.
De Commissie is van mening dat de loutere aanwezigheid van een algemene opleidingscomponent in een
module niet uitsluit dat deze module hoofdzakelijk opleidingen van specifieke aard verschaft. Voor bepaalde
opleidingseenheden beschikte de Commissie niet over
voldoende informatie over de precieze inhoud van deze
opleidingen om te bepalen of zij van algemene aard
waren. Op basis van de aan de Commissie verstrekte
gegevens was het onmogelijk om algemene en specifieke
opleidingscomponenten van elkaar te onderscheiden
binnen de elf opleidingsonderdelen. De Commissie had
meer specifieke informatie nodig over de onderdelen van
de algemene en de specifieke opleiding. Verder moest
worden meegedeeld welke van de elf opleidingsonderdelen werd erkend, gecertificeerd of gehomologeerd door
een overheidsorgaan.

het criterium van de ongunstige beïnvloeding van het
handelsverkeer zodra de begunstigde een economische
activiteit uitoefent waarin sprake is van handelsverkeer
tussen lidstaten.

(13)

De Commissie merkt op dat de aangemelde opleidingssteun wordt verleend via staatsmiddelen aan een individuele onderneming die daardoor begunstigd wordt
omdat aldus de kosten worden beperkt die zij normaliter
zou moeten dragen indien zij haar werknemers nieuwe
vaardigheden zou willen aanleren door middel van
uitvoering van het aangemelde opleidingsprogramma.
Bovendien is de begunstigde van de steun, NV Volvo
Cars, een onderneming die auto's ontwerpt, fabriceert en
verkoopt, hetgeen een economische activiteit is waarin
handelsverkeer bestaat tussen lidstaten. Derhalve valt de
betrokken opleidingssteun binnen het toepassingsgebied
van artikel 87, lid 1, van het Verdrag.

(14)

Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12
januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen
87 en 88 van het Verdrag op opleidingssteun (1) (hierna
„de verordening” genoemd), geldt voor opleidingssteun
in alle sectoren en bepaalt dat steunmaatregelen die aan
alle voorwaarden van de verordening voldoen, verenigbaar met de gemeenschappelijke markt worden geacht
en niet onderworpen zijn aan de aanmeldingsverplichting van artikel 88, lid 3, van het Verdrag, mits zij een
uitdrukkelijke verwijzing naar de verordening bevatten.

(15)

Artikel 5 van de verordening bepaalt dat de aanmeldingsverplichting blijft bestaan wanneer het bedrag dat
voor één enkel opleidingsproject aan één onderneming
wordt verleend, meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. De
Commissie wijst erop dat de aangemelde steun in dit
geval ongeveer 6,51 miljoen EUR bedraagt, dat deze
steun aan één onderneming wordt verleend en dat het
opleidingsproject één enkel project is. De Commissie
merkt op dat de aanmelding betrekking heeft op een
individuele steunmaatregel die niet krachtens een goedgekeurde regeling wordt verleend. Zij is daarom van
mening dat de aanmeldingsverplichting van toepassing
is; de aanmelding zal, overeenkomstig overweging 4 van
de verordening, door de Commissie met name aan de in
de verordening vervatte criteria worden getoetst.

(16)

Overeenkomstig artikel 3, lid 1, van de verordening zijn
individuele steunmaatregelen die aan alle voorwaarden
van de verordening voldoen, verenigbaar met de
gemeenschappelijke markt in de zin van artikel 87, lid 3,
onder c), van het Verdrag.

(17)

De Commissie wijst erop dat het onderscheid tussen
specifieke en algemene opleidingsacties is vervat in
artikel 4 van de verordening. Overeenkomstig artikel 2
van de verordening wordt onder specifieke opleiding
verstaan onderricht dat direct en hoofdzakelijk op de
huidige of toekomstige functie van de werknemer in de
begunstigde onderneming gericht is en door middel
waarvan bekwaamheden worden verkregen die niet of
slechts in beperkte mate naar andere ondernemingen of
andere werkgebieden overdraagbaar zijn.

OPMERKINGEN VAN BELGIË
(10)

In zijn opmerkingen naar aanleiding van de inleiding
van de procedure van 28 januari 2003 verstrekte België
gedetailleerde informatie over de elf opleidingsonderdelen van het project. Deze bijkomende informatie bevat
onder andere gegevens over de inhoud, het doel, de deelnemers en de duur van de belangrijkste individuele opleidingen. België heeft eveneens verduidelijkt dat de opleiding voor personeelsleden in de lakstraat elementen
bevat die zowel algemeen als specifiek zijn. Met de specifieke opleidingskosten op dit gebied is geen rekening
gehouden, aangezien deze gegevens nog niet beschikbaar
waren ten tijde van de aanmelding.

(11)

Daarenboven heeft België documentatie verstrekt van
verschillende openbare opleidingsinstellingen (zoals de
„Katholieke Hogeschool Sint Lieven”, het „Hoger Technisch Instituut Sint Antonius” en „Edugo Campus
Glorieux”), waarin expliciet wordt bevestigd dat een
aantal opleidingscursussen algemeen van aard zijn, voornamelijk met betrekking tot de opleidingsonderdelen
„kennis van de machines” en „technische kennis (elektriciteit, mechanica, robotica enz.)”.

BEOORDELING VAN DE STEUN
(12)

Volgens artikel 87, lid 1, van het Verdrag zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met
staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door
begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde
producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt, voorzover deze
steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig
beïnvloedt. Volgens vaste rechtsspraak van het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen is voldaan aan
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(22)

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

Een algemene opleiding wordt in artikel 2 van de verordening gedefinieerd als onderricht dat niet uitsluitend of
hoofdzakelijk op de huidige of toekomstige functie van
de werknemer in de begunstigde onderneming gericht is,
maar door middel waarvan bekwaamheden worden
verkregen die in ruime mate naar andere ondernemingen
of werkgebieden overdraagbaar zijn, zodat de inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd. De opleiding
houdt verband met de algemene activiteiten van de
onderneming en verschaft bekwaamheden die in ruime
mate naar andere ondernemingen of werkgebieden overdraagbaar zijn. Een opleiding is „algemeen” wanneer zij
bijvoorbeeld door verschillende onafhankelijke ondernemingen gezamenlijk wordt georganiseerd of ten goede
kan komen aan werknemers van verschillende ondernemingen, dan wel wanneer zij wordt erkend, gecertificeerd of gehomologeerd door een overheidsorgaan of
-lichaam of door een ander lichaam of orgaan waaraan
een lidstaat of de Gemeenschap de bevoegdheid daartoe
heeft toegekend.
De in aanmerking komende kosten van een steunvoornemen op het gebied van opleiding worden opgesomd
in artikel 4, lid 7, van de verordening. Wat de personeelskosten van de deelnemers aan de opleiding betreft,
heeft België bevestigd dat slechts de uren gedurende
welke de cursisten daadwerkelijk aan de opleiding deelnemen, in aanmerking zijn genomen. Overeenkomstig
artikel 4, lid 7, onder f), van de verordening is slechts
rekening gehouden met de personeelskosten van
degenen die de opleiding volgen ten belope van ten
hoogste het totaal van de overige, in de punten a) tot en
met e), van artikel 4, lid 7, bedoelde, in aanmerking
komende kosten. Op basis van de door België verstrekte
informatie merkt de Commissie op dat de totale in
aanmerking komende kosten van het opleidingsprogramma 15,18 miljoen EUR bedragen.
Overeenkomstig artikel 4, leden 2 en 3, is opleidingssteun verenigbaar met de gemeenschappelijke markt
indien de daarin vastgestelde steunintensiteiten ten
aanzien van de in aanmerking komende kosten in acht
worden genomen. Overeenkomstig de verordening
bedragen de maximumsteunintensiteiten die kunnen
worden toegestaan voor het project in kwestie, dat door
een grote onderneming wordt uitgevoerd, 25 % voor
specifieke opleiding en 50 % voor algemene opleiding.
In haar besluit tot inleiding van de procedure uitte de
Commissie haar twijfel over de wijze waarop de Belgische autoriteiten de definitie van algemene opleiding
versus specifieke opleiding hebben geïnterpreteerd. Het
kon niet worden uitgesloten dat in het project een al te
ruime definitie van algemene opleiding werd gehanteerd
aangezien de Commissie niet over voldoende informatie
beschikte over de precieze inhoud van deze opleidingen
om te bepalen of zij van algemene aard waren. Ook
moest worden meegedeeld welke van de elf opleidingsonderdelen werd erkend, gecertificeerd of gehomologeerd door een overheidsorgaan.
In zijn opmerkingen over de inleiding van de procedure
van 28 januari 2003 verstrekte België gedetailleerde
informatie over de elf opleidingsonderdelen van het
project. Deze bijkomende informatie bevat onder andere
gegevens over de inhoud, het doel, de deelnemers en de
duur van de belangrijkste individuele opleidingen. België
heeft eveneens verduidelijkt dat de opleiding voor personeelsleden in de lakstraat elementen bevat die zowel
algemeen als specifiek zijn. Met de specifieke opleidings-
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kosten op dit gebied was geen rekening gehouden,
aangezien deze gegevens nog niet beschikbaar waren ten
tijde van de aanmelding.
(23)

Dankzij de verstrekte aanvullende informatie kon de
Commissie vaststellen in hoeverre de opleidingen die
zowel specifieke als algemene onderdelen bevatten, algemeen van aard waren. Het aantal opleidingsuren dat aan
algemene opleiding wordt besteed bedraagt 455 756
(71,71 % van het totaal). De opleidingsuren voor specifieke opleiding belopen 179 762 (28,29 % van het
totaal). Het verstrekte onderricht is niet alleen gericht op
de huidige of toekomstige functie van de werknemer in
de begunstigde onderneming, maar zorgt ook voor
bekwaamheden die in ruime mate naar andere ondernemingen of werkgebieden overdraagbaar zijn, zodat de
inzetbaarheid van de werknemer wordt verbeterd.

(24)

Daarenboven heeft België documentatie verstrekt van
verschillende openbare opleidingsinstellingen (zoals de
„Katholieke Hogeschool Sint Lieven”, het „Hoger Technisch Instituut Sint Antonius” en „Edugo Campus
Glorieux”), waarin expliciet wordt bevestigd dat een
aantal opleidingscursussen algemeen van aard zijn, voornamelijk met betrekking tot de opleidingsonderdelen
„kennis van de machines” en „technische kennis (elektriciteit, mechanica, robotica enz.)”.

(25)

Op basis van de door België verstrekte documenten
concludeert de Commissie dat de algemene opleidingskosten 10 885 861 EUR bedragen en dat de specifieke
opleidingskosten 4 294 532 EUR bedragen. De toepasselijke maximale steunintensiteit voor specifieke opleiding bedraagt 25 % van de in aanmerking komende
kosten en de toepasselijke maximale steunintensiteit voor
algemene opleiding bedraagt 50 % van de in aanmerking
komende kosten.

(26)

De toegestane steun bedraagt 1 073 633 EUR voor
specifieke opleiding (25 % van de in aanmerking
komende kosten) en 5 442 930 EUR voor algemene
opleiding (50 % van de in aanmerking komende kosten).
De totale toegestane steun voor het project bedraagt
6 516 563 EUR en zal in drie gelijke jaarlijkse termijnen
worden uitgekeerd gedurende de periode 2003 tot en
met 2005.

(27)

Overeenkomstig artikel 6, lid 2, van de verordening,
mag steun die krachtens de verordening is vrijgesteld,
niet worden gecumuleerd met enige andere staatssteun
noch met andere bijdragen van de Gemeenschap met
betrekking tot dezelfde in aanmerking komende kosten,
indien een dergelijke cumulering ertoe zou leiden dat de
steunintensiteit hoger is dan in de verordening is vastgesteld.

(28)

De Commissie merkt op dat België heeft meegedeeld dat
Volvo Cars Gent een steunaanvraag voor opleidingsmaatregelen heeft ingediend uit hoofde van het Europees
Sociaal Fonds (doelstelling 3, prioriteit 4) voor een totale
steun van 321 775 EUR. Daarnaast werden 200 opleidingscheques met een totale waarde van 6 000 EUR
gekocht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tegen een prijs van in totaal 3 000 EUR. België
heeft de Commissie ervan verzekerd dat in geen van
beide gevallen cumulering van staatssteun zal plaatsvinden met betrekking tot dezelfde in aanmerking
komende kosten, wat ertoe zou leiden dat de steunintensiteit hoger is dan in de verordening vastgesteld.
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CONCLUSIE
(29)

Gelet op het bovenstaande voldoet de opleidingssteun van 6 516 563 EUR in nominale waarde,
uitbetaald in drie gelijke jaarlijkse termijnen gedurende de periode 2003 tot en met 2005, aan de
criteria om als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt te worden beschouwd op grond van
artikel 87, lid 3, onder c), van het Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1
De staatssteun voor opleiding die België voornemens is aan NV Volvo Cars te verlenen ten bedrage van
6 516 563 EUR in nominale waarde, welke in drie gelijke jaarlijkse termijnen gedurende de periode 2003
tot en met 2005 zal worden uitbetaald, is verenigbaar met de gemeenschappelijke markt in de zin van
artikel 87 van het Verdrag.
Artikel 2
Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk België.

Gedaan te Brussel, 13 mei 2003.
Voor de Commissie
Mario MONTI

Lid van de Commissie
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(Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie)

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2003/666/GBVB VAN DE RAAD
van 22 september 2003
tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met
name op artikel 15,

ting en onderdelen, een verbod ingesteld dat geldt voor
leveringen of verkoop door onderdanen van de lidstaten of
vanaf het grondgebied van de lidstaten of met gebruik van
hun vlag, schepen of luchtvaartuigen, ongeacht de vraag of
de goederen daar oorspronkelijk vandaan komen.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

De Raad heeft op 7 mei 2001 Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB (1) betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia aangenomen, ter uitvoering van de
door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 7
maart 2001 aangenomen Resolutie 1343 (2001) waarin
besloten wordt tot maatregelen tegen Liberia.

(2)

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 1
augustus 2003 Resolutie 1497(2003) aangenomen,
waarbij machtiging wordt verleend voor de instelling
van een multinationale troepenmacht in Liberia om de
uitvoering van het op 17 juni 2003 te Accra ondertekende staakt-het-vuren te ondersteunen en om een
uitzondering op het huidige wapenembargo tegen
Liberia te maken ter ondersteuning van die multinationale troepenmacht.

(3)

Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB moet
dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Een optreden door de Gemeenschap is nodig om een
aantal maatregelen uit te voeren,

2.
Er wordt op de verstrekking aan Liberia van technische opleiding of bijstand in verband met de levering, de
fabricage, het onderhoud of het gebruik van de in lid 1
genoemde uitrusting een verbod ingesteld dat geldt voor
verstrekkingen door onderdanen van de lidstaten of vanaf
het grondgebied van de lidstaten.
3.

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op:

a) leveringen van niet-dodelijke militaire uitrusting die
uitsluitend voor humanitaire of beschermende doeleinden bestemd is, noch op de bijbehorende technische
bijstand of opleiding die vooraf door het bij punt 14
van Resolutie 1343 (2001) van de VN-Veiligheidsraad
ingestelde comité goedgekeurd is, noch op beschermende kledingstukken, waaronder kogelwerende vesten
en militaire helmen, die door VN-personeel, vertegenwoordigers van de media, medewerkers van humanitaire
organisaties en ontwikkelingswerkers en aanverwant
personeel louter voor hun eigen bescherming tijdelijk
naar Liberia worden verzonden;
noch op

HEEFT HET VOLGENDE GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VASTGESTELD:

Artikel 1
Artikel 1 van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/357/GBVB
wordt als volgt gewijzigd:

b) leveringen van wapens of aanverwant materieel of de
bijbehorende technische opleiding of bijstand, uitsluitend bestemd voor ondersteuning van en gebruikmaking
door de multinationale troepenmacht in Liberia, die is
ingesteld om de uitvoering van de op 17 juni 2003 te
Accra ondertekende Liberiaanse staakt-het-vuren-overeenkomst te ondersteunen.”.

„Artikel 1
1.
Overeenkomstig de voorwaarden van Resolutie 1343
(2001) van de VN-Veiligheidsraad, wordt er op de levering
of de verkoop aan Liberia van wapens en alle soorten
aanverwant materiaal, waaronder wapens en munitie, militaire voertuigen en militaire uitrusting, paramilitaire uitrus(1) PB L 126 van 8.5.2001, blz. 1. Gemeenschappelijk standpunt laatstelijk gewijzigd bij Gemeenschappelijk Standpunt 2002/365/GBVB
(PB L 124 van 20.5.2003, blz. 49).

Artikel 2

Dit gemeenschappelijk standpunt wordt van kracht op de
datum waarop het wordt vastgesteld.

Het is van toepassing vanaf 1 augustus 2003.

23.9.2003
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Artikel 3
Dit gemeenschappelijk standpunt wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 22 september 2003.
Voor de Raad
De voorzitter
R. BUTTIGLIONE

