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Stichting Pensioenfonds Consumentenbond  

 

 

Aan: de deelnemers van het pensioenfonds Consumentenbond 

 

Juni 2010 

 

 

Geachte deelnemers, 

 

 

Hoe staat het met uw Pensioenfonds, na de roerige jaren 2008 en 2009? Welk 

nieuws kunnen wij u melden? Lees hier over onze huidige financiële positie, het 

Jaarverslag 2009, de indexatie of toeslagverlening, en andere wetenswaardigheden. 

 

Is uw fonds in 2010 na de stormachtige ontwikkelingen van de afgelopen jaren in 

rustiger vaarwater beland? Helaas niet! Want het economisch herstel vordert maar 

moeizaam, en een nieuwe financiële crisis – door het grote overheidstekort in 

onder andere Griekenland – heeft zich in de Eurozone alweer aangediend. Zulke 

ontwikkelingen gaan aan geen enkele financiële instelling ongemerkt voorbij, en 

dus ook niet aan uw pensioenfonds. 

 

Over onze financiële positie hebben wij goed en slecht nieuws. Het goede nieuws 

luidt dat 2009 een prima jaar is geweest voor onze bezittingen. Op de hele 

portefeuille van deposito’s, aandelen en andere bezittingen haalden we een 

rendement van ruim 19%. Dat is heel goed. Onze bezittingen namen dan ook flink 

toe: van ca. €28,3 miljoen begin 2009 naar ca. €34,7 miljoen begin 2010. Van dit 

mooie rendement profiteert ook uw collectieve pensioenspaarregeling. In 2010 

blijft het rendement op onze beleggingen nog positief. 

 

Het slechte nieuws is dat er ook ongunstige ontwikkelingen zijn. 

Ten eerste is dit voorjaar bekend gemaakt dat Nederlanders – dankzij hun 

goede gezondheid – gemiddeld langer leven. Dat betekent dat ieder pensioenfonds 

moet rekenen op langer uitkeren, en dus hogere kosten. Daardoor zijn onze 

verplichtingen flink gestegen; het effect daarvan is overigens met terugwerkende 

kracht al in de resultaten van 2009 verwerkt. 

Ten tweede is de rente in 2010 verder gedaald. Weliswaar hebben wij ons 

ten dele ingedekt tegen de nadelige gevolgen van rentedalingen, maar toch stijgen 

ook hierdoor onze (boekhoudkundige) verplichtingen flink. 

 

Het resultaat van zowel dit goede als slechte nieuws is te lezen in één percentage, 

de dekkingsgraad, die de verhouding aangeeft tussen enerzijds onze bezittingen en 

anderzijds onze verplichtingen. Anders gezegd, deze dekkingsgraad geeft de mate 

aan waarin het fonds in de toekomst uw pensioen kan blijven betalen. Welnu, die 

dekkingsgraad bedroeg eind 2009 104,5%. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling 

van de dekkingsgraad in het afgelopen jaar zien. 

  
 



Dekkingsgraad SPC in 2009
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Een dekkingsgraad van 104,5 % betekent bijna een “dekkingstekort” (technisch 

gezien net niet), en in ieder geval een “reservetekort”. We zaten al in de situatie 

van een vijfjarig herstelplan, vanwege het dekkingstekort in 2008, en voorlopig 

zijn we dus nog niet uit de financiële zorgen. In deze situatie kan geen indexatie – 

de toeslag op de uitkeringen ter compensatie van de inflatie – worden gegeven. 

Die toeslag zou overigens ook niet zijn toegekend, als wij de hiervoor 

gebruikelijke staffel hadden toegepast. Die staffel zegt namelijk dat we pas vanaf 

een dekkingsgraad van 110% een gedeeltelijke indexatie (25% van de inflatie) 

kunnen toekennen. Gelukkig was die inflatie in 2009 laag: 1,2%.  

 

In mei is het Jaarverslag 2009 van de SPC afgerond. Binnenkort kunt u dit vinden 

op zowel het intranet van de Consumentenbond (CB Net, alleen voor 

medewerkers) als op internet (www.consumentenbond.nl); kijk bij het tabblad 

“Over ons”, “Werken bij de Bond” en vervolgens “Pensioeninformatie”. 

 

U heeft dit voorjaar twee Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s) ontvangen. Eén 

over uw toekomstige pensioen, en één over uw pensioenspaarregeling. Heeft u 

daarover nog vragen, wendt u dan tot het SPC Bestuur of Francisca Wesseling. 

Op de SPC-deelnemersbijeenkomst van 15 juni besteden wij ook extra 

aandacht aan de betekenis van zo’n UPO. 

 

Het blijft mogelijk om bij verandering van werkgever aan waardeoverdracht te 

doen. Voorwaarde is wel dat de pensioenfondsen van beide werkgevers een 

dekkingsgraad van tenminste 100% hebben. 

 

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Wend u dan tot het SPC Bestuur of 

Francisca Wesseling (070 445 41 28). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rob Bakker 

Voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 

  

http://www.consumentenbond.nl/

