Onderhandelingsresultaat pensioen Allnex Netherlands B.V.
Op basis van het advies van de Pensioenraad van Allnex Netherlands B.V., hebben Allnex
Netherlands B.V. en de vakorganisaties FNV Procesindustrie, CNV Vakmensen en De Unie op
13 oktober 2020 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe pensioenuitvoerder per
1 januari 2021. Dit resultaat zal aan de leden worden voorgelegd. Het resultaat heeft de volgende
inhoud:
Het 5-jarige contract met Nationale-Nederlanden ter uitvoering van de pensioenregeling van Allnex
Netherlands B.V., loopt per 31 december 2020 af. De Pensioenraad is verzocht advies uit te brengen
over de contractverlenging van de Allnex pensioenregeling.
De opdracht formulering van de Pensioenraad was als volgt:
- Sociale partners verzoeken de Pensioenraad een advies uit te brengen voor de
contractverlenging voor de Allnex pensioenregeling.
- De Pensioenraad wordt verzocht te onderzoeken welke consequenties een
contractverlenging dan wel vernieuwing heeft voor:
o de pensioenopbouw van deelnemers
o de kosten van een nieuw dan wel verlengd contract
- De pensioenraad wordt verzocht een uitgewerkt voorstel voor contract verlenging te maken
rekening houdend met:
o De pensioenregeling IFRS proof moet zijn
o Kostentoename van de regeling is voor beide partijen niet wenselijk is
o Het inhoudelijk advies en eventuele kostentoename moet op de cao-tafel
onderhandeld moet
- Sociale partners zullen gedurende het traject middels het periodiek overleg over de
voortgang worden geïnformeerd
- De adviseur van de vakorganisaties communiceert de voortgang richting de
vakbondsbestuurders
Partijen hebben vastgesteld dat er door de Pensioenraad goed werk is verricht. De Pensioenraad
heeft, conform de opdrachtformulering, advies uitgebracht ten aanzien van de contractverlenging.

Alle mogelijkheden zijn onderzocht en goed in kaart gebracht. Hiertoe heeft de Pensioenraad,
bijgestaan door een pensioenadviseur van de Pensioenraad en een pensioenadviseur namens de
vakorganisaties, zeven offertes opgevraagd bij verschillende pensioenuitvoerders: NationaleNederlanden (huidige uitvoerder), Be Frank PPI, ABN AMRO Pensioenen PPI, Brand New Day PPI,
Lifesight PPI, Pensioenfonds PGB en Centraal Beheer APF. Om deze offertes goed met elkaar te
kunnen vergelijken op de punten die de Pensioenraad belangrijk vond, is een score-matrix
opgesteld. Per onderwerp en aanbieder hebben alle leden van de Pensioenraad een score ingevuld.
Deze scores zijn met elkaar besproken. Op basis van de uitkomsten van de matrix en discussie zijn
vier pensioenuitvoerders uitgenodigd om zich te komen presenteren. Het betrof: NationaleNederlanden, Be Frank PPI, ABN AMRO Pensioenen PPI en LifeSight PPI.
De algehele conclusie van de Pensioenraad was dat de offertes van de overgebleven vier partijen erg
dicht bij elkaar liggen. ABN AMRO Pensioenen is in deze fase afgevallen, omdat deze partij zich op
geen van de belangrijke onderwerpen voldoende onderscheidde van de andere drie partijen.
Vervolgens zijn alle voor- en nadelen van de overgebleven drie partijen nog eens uitgebreid bekeken
en besproken. Met een ruime meerderheid van stemmen heeft de Pensioenraad, alles overwegend,
uiteindelijk het advies uitgebracht aan partijen om de pensioenregeling per 1.1.2021 (wederom) te
laten uitvoeren door Nationale-Nederlanden.
Het uitgebreide offertetraject heeft in die zin niet een nieuwe pensioenuitvoerder opgeleverd.
Echter alle pensioenuitvoerders, inclusief Nationale-Nederlanden hebben verschillende
verbeteringen aangebracht in hun offertes en blijk gegeven graag de nieuwe uitvoerder van Allnex te
willen worden/blijven.
Als onderbouwing om uiteindelijk te kiezen voor verlenging bij Nationale-Nederlanden is onder meer
door de Pensioenraad aangegeven:
- De offertes van de drie pensioenuitvoerders liggen zeer dicht bij elkaar. Er is daarom
onvoldoende aanleiding / reden om een overstap te maken naar een andere
pensioenuitvoerder.
- Het gros van de werknemers wil liever niet veranderen van pensioenuitvoerder. Ook de
werkgever kijkt niet uit naar een verandering van pensioenuitvoerder als hier geen hele
goede reden voor is.
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Bij verandering van pensioenuitvoerder zou een verzoek worden gedaan tot collectieve
waardeoverdracht. Een traject van collectieve waardeoverdracht is een formeel proces
onder toeziend oog van DNB, waarmee tijd en capaciteit gemoeid is. Daarnaast zullen,
met het pensioenakkoord dat is gesloten en de aangekondigde wetgeving per 1
januari2022, veranderingen komen in het Nederlandse pensioenstelsel. Dit zijn
overwegingen om nu niet te kiezen voor wijziging van pensioenuitvoerder.
Nationale Nederlanden heeft in de afgelopen 1,5 jaar positieve stappen gezet in de
communicatie met Allnex en duidelijk laten zien dat Allnex als ‘key account’ wordt
beschouwd.
Nationale-Nederlanden heeft een communicatiebudget van € 15.000 per jaar toegezegd
aan Allnex
Nationale-Nederlanden heeft de toezegging gedaan dat de internationale pooling via
Insurope de komende vijf jaar kan worden gecontinueerd voor zowel het pensioen- als
(separate) arbeidsongeschiktheidscontract.
Indien het contract per 1 januari 2021 met Nationale Nederlanden wordt afgesloten,
kunnen de afspraken ten aanzien van de pensioenaanspraken opgebouwd in het
contract vóór 2016 worden gecontinueerd. De indexatietoezegging van de actieven
hoeft in dat geval niet te worden aangepast. De kosten van eventuele indexatie zijn lager
indien het contract met Nationale Nederlanden wordt afgesloten.

Sociale partners hebben het advies van de Pensioenraad overgenomen en besloten de
pensioenregeling per 1 januari 2021 wederom bij Nationale Nederlanden onder te brengen. Allnex
Netherlands B.V. gaat een contract aan met Nationale-Nederlanden per 1 januari 2021 voor de duur
van 5 jaar. De pensioenregeling blijft een premieovereenkomst. De hoofdkenmerken van de
pensioenregeling, zoals opgenomen in de cao, wijzigen niet.
Partijen zullen dit onderhandelingsresultaat positief voorleggen aan hun achterban.
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