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Geachte deelnemers, 
 
 
 
Het einde van een jaar, en de vooravond van een nieuw jaar, geven vaak aanleiding 
tot overpeinzingen, terugkijkend én vooruitkijkend. Dat willen we ook kort doen in 
deze nieuwsbrief van uw pensioenfonds, de SPC. 

In deze nieuwbrief vertellen wij u hoe we er momenteel voor staan, welke 
ontwikkelingen op ons afkomen, en hoe wij ons daarop voorbereiden. 
 
Het “huishoudboekje” van ons fonds ziet er gelukkig weer beter uit. In september 
meldden wij u nog dat onze “dekkingsgraad”, het percentage dat de verhouding 
aangeeft tussen enerzijds de bezittingen en anderzijds de verplichtingen van een 
pensioenfonds, eind augustus was gedaald naar 96,2%. Dat percentage moet ten 
minste 105 zijn. 

Eind november was onze dekkingsgraad gestegen naar 102%. Daarbij is 
rekening is gehouden met nieuwe informatie over de verwachte levensduur. Want 
we worden gemiddeld steeds ouder, en dat betekent langer van het leven genieten, 
maar ook meer jaren pensioen betalen – en dus een lagere dekkingsgraad – voor 
een pensioenfonds. Onderstaande grafiek, die u voortaan ook op de website van de 
Consumentenbond aantreft (zie www.consumentenbond.nl; kijk bij het tabblad 
“Over ons”, “Werken bij de Bond” en “Pensioeninformatie”), laat zien hoe de 
dekkingsgraad zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. 
 
 

Dekkingsgraad 2010

85,00%
90,00%
95,00%

100,00%
105,00%
110,00%

de
c-

09

fe
b-

10

ap
r-1

0

jun
-1

0

au
g-

10

ok
t-1

0

Dekking

Minimum

 
 

http://www.consumentenbond.nl/


De financiële positie van ons fonds ontwikkelt zich dus gunstig. Maar we koersen 
nog lang niet in veilig vaarwater. Met 102% hebben we nog steeds een zogeheten 
“dekkingstekort”. Ook bevinden we ons nog in een met De Nederlandsche Bank 
overeengekomen vijfjarig herstelplan. Naar verwachting zullen we overigens eind 
dit jaar wel voldoende voortgang hebben gemaakt op het pad van dat herstel. 
 
Toch baart de toekomst zorgen. Blijkt ons pensioenstelsel voldoende stevig om te 
overleven in een situatie waarin de deelnemers steeds ouder worden? Is het bestand 
tegen nieuwe financiële crises en sterke renteschommelingen? Moet de premie nog 
verder omhoog? En kunnen we ook in slechte tijden aan de pensioenverwachtingen 
blijven voldoen, of moet er gekort gaan worden? 
 Belangrijke vragen, waarop wij de antwoorden nog niet hebben. Wel heeft 
het Bestuur onlangs besloten twee werkgroepen in te stellen, die zich over deze 
vragen gaan buigen. Eén groep gaat P&O van de Consumentenbond ondersteunen 
in haar zoektocht naar antwoorden op vragen over de toekomst en de mogelijke 
gevolgen daarvan voor onze pensioenregeling. Een tweede groep richt zich op de 
nieuwe financiële en bestuurlijke risico’s, en hoe we die kunnen beheersen. 

Beide werkgroepen verwachten in het voorjaar hun werk af te ronden. Wij 
zullen u daar te zijnertijd nader over informeren. 
 
Nog twee praktische mededelingen: 

 de franchise (het bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u dat 
aan AOW mag verwachten) bedraagt voor 2011 € 14.007. In 2010 was dat 
€ 13.765. 

 omdat we nog steeds een dekkingstekort hebben, blijft waardeoverdracht 
niet mogelijk. Dit betekent dat u bij verandering van werkgever uw oude 
pensioen niet kunt “meenemen” naar een nieuwe werkgever, en evenmin 
kunt “instappen” in het fonds van die nieuwe werkgever. 

 
Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Wendt u dan tot het SPC Bestuur of 
onze pensioenadministrateur Francisca Wesseling (070 - 445 41 28). Of stuur uw 
vraag naar pensioenfonds@consumentenbond.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rob Bakker 
Voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
 


