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Pensioenfondsen zitten in hun maag met een uitvraag van DNB naar het
premiebesluit voor 2015. Dat kwam naar voren op een bijeenkomst van
IPFOS voor pensioenfondsbestuurders.
De toezichthouder wil vóór 1 december antwoord van de fondsen op
vragen over het besluitvormingsproces en de evenwichtige afweging van
belangen. Zo wil DNB weten hoe de pensioenregeling in 2015 eruit ziet
en, als die het zelfde blijft, waarom dat zo is. Een andere vraag is of pensioenfondsen de
feitelijke pensioenpremie verlagen 'in gelijke mate met de versobering van de
pensioenregeling'.
Ook is het de bedoeling in detail uit te splitsen hoe de pensioenpremies voor 2015 afwijken van
die voor 2014.
'Hoe moet ik in vredesnaam een premie vaststellen als sociale partners nog geen enkel ei
hebben gelegd?', verzuchtte een bestuurder. Fondsen kunnen wel wat op papier zetten over het
proces, maar aangezien ze de sociale partners niet aan een lijntje hebben, is het maar de vraag
of 1 december haalbaar is.
Linda Hobbelt, afdelingshoofd middelgrote en kleine pensioenfondsen bij de toezichthouder, zei
dat het initiatief voor het onderzoek niet van DNB komt. 'Soms initiëren wij onderzoeken zelf,
soms wordt het ons gevraagd. Dit is een vraag vanuit de Tweede Kamer. Dat is dan weer onze
baas en vervolgens draaien wij daarvoor. '
David van As, directeur van het bestuursbureau van Bpf Bouw, refereerde aan een oproep die
hij een dag voor de bijeenkomst had gedaan in de Tweede Kamer: 'De politiek moet wat
zuiniger zijn op instituties, waaronder DNB. Niet uit medelijden met DNB, maar om te
voorkomen dat onmogelijke verlanglijstjes worden gecombineerd.'
Volgens directeur Bert Nollen van het pensioenfonds van de ANWB is het voor zijn fonds relatief
eenvoudig om aan te tonen dat bij het premiebesluit sprake is van evenwichtige
belangenafwegingen: het fonds rekent een zuivere kostendekkende premie. De werkgever
stemde enkele jaren terug in met het voorstel van Nollen om de demping op basis van de rente
te laten vervallen. Gezien de rentedalingen zou dat de premies in latere jaren alleen maar
opstuwen.
Dat laat onverlet dat ook bij de ANWB voldoende lastige vragen overblijven. Bijvoorbeeld wat er
moet gebeuren met de premie die vrijvalt omdat deelnemers minder belastingvrij pensioen
mogen opbouwen. Nollen oppert dat de werkgever dat deels gebruikt om slapers en
gepensioneerden wat meer toeslag te verlenen. Actieven krijgen sowieso elk jaar toeslag.
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