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Lagere opbouw verwacht in nieuwe cdcregeling Beveiliging
De sector Particuliere Beveiliging stapt over
op een pensioen met vaste premie en
variabele opbouw. Daarmee wordt een
premiestijging tot boven de 40% voorkomen,
maar vakbond De Unie vreest een
‘desastreuze opbouwverlaging’.
Het bedrijfspensioenfonds van de sector meldde de komst van de nieuwe regeling
afgelopen week op de website. Details ontbreken, maar vakbonden CNV en De
Unie hebben die wel openbaar gemaakt.
In de nieuwe cdc-regeling wordt de premie vastgezet op 35,3%, het niveau van
2018. De opbouw zal jaarlijks variëren. Zo wordt in 2020 een premiestijging
voorkomen van 41% à 45%, volgens opgave van de bonden.
De consequentie is echter een lagere opbouw. Hoeveel precies, dat stelt het fonds
in december vast. Maar vakbond De Unie Security waarschuwde begin oktober al
voor een ‘desastreuze’ opbouwverlaging van minstens 20%. Dat zou betekenen dat
de opbouw, nu 1,875%, zou zakken naar 1,5% of lager, heeft de bond laten
uitrekenen.

De Unie tekent onder protest
De Unie kondigde begin oktober ook aan, dat het de nieuwe
uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds niet zou tekenen. Dat gebeurde
na een achterbanraadpleging waarbij 88% van de leden tegen bleek. Vorige week
hebben alle sociale partners, inclusief De Unie, echter alsnog hun handtekening
onder de uitvoeringsovereenkomst gezet.
In een brief aan de leden schrijft De Unie dat ze juridisch gezien geen keus had,
omdat ze vorig jaar al heeft getekend voor de cao, waar de cdc-regeling inzit. De
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vakbondsleden hadden nu echter liever de premiestijging gehad, zegt bestuurder
Gertjan Tommel. ‘De lasten gaan dan voor 60% naar de werkgevers en 40% naar de
werknemers. De leden vonden dat een faire verdeling van de pijn.’

CNV: ‘verantwoordelijkheid nemen’
CNV Vakmensen schrijft op zijn website dat het ‘liever een vrolijker bericht had
gestuurd’ maar dat het ‘zijn verantwoordelijk neemt’, gezien de cao-afspraken van
oktober 2018. CNV geeft toe, dat het de daling van de rente sindsdien niet had
zien aankomen. ‘Een betere pensioenregeling voor beveiligers is wat wij willen,
maar dat lukt op dit moment niet binnen de kaders waarmee we te maken
hebben’, schrijft CNV.
Zo had CNV graag een lagere
franchise gezien dan de huidige
€20.459. De verbetering blijft echter
beperkt tot het stopzetten van de
jaarlijkse indexatie van die franchise
na 2020. Verder blijft het
nabestaandenpensioen berekend op
1,875%: dat wordt dus niet beïnvloed
door de jaarlijkse
opbouwwijzigingen. Zodra het kan,
wordt de regeling alsnog verbeterd,
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belooft CNV.
Tommel vindt dat de andere bonden in 2018 te optimistisch zijn geweest over de
kansen op een beter pensioen, als gevolg van de nieuwe cdc-regeling. De Unie was
tegen de cao, maar tekende uiteindelijk toch, om niet buitenspel gezet te worden,
aldus Tommel. ‘Anders hadden FNV en CNV het zonder ons kunnen doen. Dan
hadden we vijf jaar lang niet mee kunnen praten.’

Prudent premiebeleid

Het pensioenfonds Particuliere Beveiliging kende de afgelopen jaren een relatief hoge
premie, die ook enkele jaren achtereen is gestegen: van 30% in 2015 naar 32,2% in 2017,
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35,3% in 2018 en dit jaar 37,6%.
Het bpf hield de afgelopen jaren de premiedekkingsgraad rond 100%. In 2018 ging het
zelfs om 107%. Voorzitter Hans Kestens laat weten dat het fonds vasthoudt aan dit
prudente premiebeleid. ‘We streven naar een premiedekkingsgraad van rond 100%,
minimaal 95%.’ Hij vindt 100% of 105% niet hoog. ‘De premie is dan dekkend, dat lijkt me
niet meer dan normaal.’
Fonds en bonden geven aan dat een premie van 35,3% over de grondslag hoog lijkt,
maar dat de grondslag zelf weer vrij smal is. Pensioenopbouw vindt plaats over het
salarisdeel van €20.459 tot €55.927.
De actuele dekkingsgraad van bpf Particuliere Beveiliging was eind september 104,5%.
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