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SBZ: belangen deelnemers moeten
leidend zijn bij keuze contract
Pensioenfonds SBZ is voorstander van de verbeterde premieregeling,
omdat die volgens het fonds aansluit bij wensen van de deelnemers.
Voorzitter Ties Tiessen zegt dat dit past in de beleidslijn van de
vakbonden.











Ties Tiessen

Tiessen reageert op de schoten

voor de boeg die vakbonden

FNV, CNV en VCP hebben

afgevuurd aan de vooravond van

transitie naar het nieuwe

pensioenstelsel. Zij vinden dat

fondsen in beginsel voor het

nieuwe contract moeten kiezen,

omdat dit contract voor meer

solidariteit tussen deelnemers

zou zorgen.

Pensioenfondsbestuurders

moeten de wensen van de eigen

deelnemers meenemen in hun

keuze tussen het nieuwe

contract en de verbeterde premieregeling, zegt Tiessen.

Voorkeursvariant

SBZ is een niet-verplicht bedrijfstakpensioenfonds waar onder meer

zorgverzekeraars, verzekeraars, financiële instellingen en zakelijke

dienstverleners bij zijn aangesloten. Het heeft als enige bedrijfstakfonds al

expliciet een voorkeur uitgesproken voor de verbeterde premieregeling.

Dat is mede omdat het fonds al sinds 2019 werkt met een premieregeling met

het zogeheten ‘collectief variabel pensioen’. ‘Zoals het wetsvoorstel er nu

uitziet, voldoet deze regeling al aan de eisen voor de verbeterde

premieregeling’, aldus Tiessen.

In de regeling bij SBZ wordt het kapitaal dat deelnemers in een

premieregeling hebben opgebouwd vanaf het 58e jaar in tien jaar geleidelijk

overgezet naar een collectieve beleggingspool. Inmiddels doen zo’n vijftien

van de ruim vijftig bij SBZ aangesloten werkgevers mee aan het collectief

variabel pensioen. Volgens Tiessen zitten er nog meer in de pijplijn.

Wensen van deelnemers

De afgevaardigden die namens de vakbonden in het bestuur en in het

verantwoordingsorgaan zitten, waren dus al vertrouwd met de deze regeling.

Zij lijken nu af te wijken van de officiële lijn van de vakcentrales.

Tiessen hierover: ‘We hebben met elkaar zo goed mogelijk invulling gegeven

aan de belangen van de deelnemers van SBZ Pensioen. Dat is maatwerk. De

deelnemerspopulatie is over het algemeen wat hoger opgeleid. Bekend is dat

zij een wat hogere risicobereidheid hebben’.

Daarnaast wisselen hoger opgeleiden gemiddeld genomen vaker van baan en

mogelijk ook van pensioenfonds. Tiessen: ‘Zij willen dan hun opgebouwde

aanspraken kunnen meenemen. Wanneer dit onder de voorwaarden van het

nieuwe contract zou gebeuren, dan zou maximaal 15% van hun aanspraak in

het fonds blijven zitten in verband met de verplichte solidariteitsreserve. Dat

neemt een flinke hap uit de pensioenopbouw en is dus in strijd met het

belang van de deelnemers.’

In het collectief variabel pensioen is de solidariteitsreserve dan ook afwezig.

De SBZ-voorzitter noemt dit punt ‘zeer onderbelicht’ in de huidige

pensioendiscussie.

‘Beide contracten beleggingsproduct’

Tiessen benadrukt dat de wensen en behoeften die bij de eigen deelnemers

leven het startpunt moeten zijn in de keuze tussen de twee contracten – en

niet een vooraf uitgestippelde beleidslijn vanuit de vakbonden.

De FNV sprak eerder deze maand een scherpe voorkeur uit voor het nieuwe

contract. Uitzonderingen konden alleen bij zeer sterke argumenten of een

duidelijke voorkeur van FNV-leden en deelnemers, gaf lid van het

overkoepelend pensioenteam Leonne Janssen aan.

Volgens Tiessen biedt de beleidslijn van FNV wel ruimte voor maatwerk in

individuele gevallen. ‘In die zin past ons besluit nog in de visie van de FNV.

We betwisten het nieuwe contract als voorkeursvariant voor andere

bedrijfstakfondsen zeker niet, zolang de belangen van de deelnemers maar

voorop staan. Daarin kunnen we elkaar de hand reiken.’

De kritiek van Jansen dat de verbeterde premieregeling een

‘beleggingsproduct’ is en daarmee ongeschikt als collectieve

pensioenregeling, noemt Tiessen overtrokken. ‘Het nieuwe contract is ook

een beleggingsproduct. Ook daar draait het uiteindelijk om de

rendementsuitkomsten van de belegde premies. De pensioentoezegging is

straks echt verleden tijd.’

Formeel keuzemoment

Overigens moeten de bij SBZ aangesloten werkgevers in de komende tijd nog

formeel een keuze maken tussen de twee contracten. Deels gaat dat volgens

Tiessen binnen het arbeidsvoorwaardelijk overleg tussen sociale partners,

zoals verzekeraars die meedoen aan de cao voor de zorgverzekeraars of de cao

voor het verzekeringsbedrijf.

Andere werkgevers maken deze keuze zelf. ‘In tegenstelling tot een verplicht

bedrijfstakfonds kunnen er bij ons meerdere keuzemomenten zijn’, aldus

Tiessen. Hoewel het fondsbestuur voorstander van een verbeterde

premieregeling is, kunnen sociale partners of individuele werkgevers

besluiten om toch te kiezen voor het nieuwe contract. ‘Dan moeten we samen

met sociale partners bekijken hoe dat in het belang van alle betrokkenen het

best kan worden uitgevoerd.’

Tiessen signaleert dat de SBZ-deelnemers de keuzemogelijkheden en flexibiliteit in de
pensioenregeling ‘soms best ingewikkeld vinden’. Tiessen: ‘We ondersteunen de deelnemers
daarom met zorgplicht en goede communicatie. Je moet als deelnemer simpel kunnen volgen
hoe hoog je pensioenopbouw op een bepaald moment is en wat een bepaalde beleggingsstijl
voor jou persoonlijk betekent.’

In april reageerde SBZ Pensioen al in vergelijkbare woorden op een rapport van de AFM over
dit onderwerp. Hoewel het fonds niet in het AFM-onderzoek zit, wilde SBZ toch de kritische
opmerkingen weerleggen.

De AFM stelde dat ‘niet duidelijk is welke rol het deelnemersbelang heeft gespeeld tegenover
het fondsbelang bij het ontwerp van een variabele pensioenregeling’. SBZ Pensioen stelde dat
het eigen ‘collectief variabel pensioen’ goed doordacht is en goed aansluit bij de behoeften van
de deelnemers, onder meer omdat het door de afwezigheid van buffers het pensioen vele
procenten hoger start. Ondanks eventuele fluctuaties, die als gevolg van spreiding worden
beperkt, biedt dat per saldo zicht op een gunstige pensioenuitkomst, aldus het fonds.

Keuzemogelijkheden ‘soms ingewikkeld’ voor deelnemer
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