
Brief deelnemers inzake toekomst Pensioenfonds 
 

Den Haag, januari 2008, 
 
Geachte deelnemer, 
 
 
Met deze brief willen wij u op de hoogte stellen van ons besluit de toekomst van ons 
pensioenfonds eens kritisch tegen het licht te houden. Nu het fonds er financieel goed 
voorstaat, is dat ook een goed moment, en passend bij de geest van deze tijd. 
 
Het gaat het pensioenfonds goed. De dekkingsgraad, het getal dat aangeeft of onze 
bezittingen in juiste verhouding staan tot onze huidige en toekomstige verplichtingen, 
bedraagt op 1 januari 2008 ca. 128%. Dat is een mooi getal. Waarom dat zo is kunt u lezen 
in de bijgaande folder: “Is er voldoende geld in de pensioenpot?”.  Verder heeft het fonds 
in 2007 maatregelen genomen om het risico van renteschommelingen, die een sterk 
gunstige of ongunstige invloed kunnen hebben op die dekkingsgraad, te beperken. 
 
In 2007 is het bestuur druk in de weer geweest om aan de wettelijke verplichtingen te 
voldoen die de nieuwe Pensioenwet stelt. Die wet beschouwt elk fonds – klein of groot – 
als een financiële instelling. 

In het algemeen geldt dat de uitvoeringskosten per deelnemer zwaarder tellen 
bij kleine dan bij grote pensioenfondsen. De “schaalgrootte” van een pensioenfonds is 
dus belangrijker geworden. Daarom zijn vooral veel kleinere fondsen aan het bekijken of 
ze hun kostenniveau nog verantwoord vinden, bijvoorbeeld door de kosten te vergelijken 
met die van andere fondsen. 

Dit wil overigens niet zeggen “hoe groter, des te goedkoper” of “hoe kleiner, 
des te duurder”. En natuurlijk gaat het ook om een verstandige pensioenuitvoering, zoals 
het serviceniveau, de kwaliteit van de regeling en een goede pensioencommunicatie. 
 
Hoe gaan we dit aanpakken? Wij hebben – na overleg hierover met Felix Cohen, 
Directeur van de Consumentenbond – een stuurgroep opgericht, bestaande uit de 
voorzitter van het fonds en Brenda van Wegen, Hoofd P&O van de Consumentenbond. De 
stuurgroep heeft een opdracht geformuleerd voor een werkgroep, die het onderzoek gaat 
uitvoeren. In de werkgroep zitten Gerjan Huis in het Veld, Peter Haasbroek en onze 
actuaris, Edwin de Jong. De stuurgroep bewaakt de voortgang en bespreekt de resultaten 
met de werkgever. De Ondernemingsraad wordt op de hoogte gehouden door de 
werknemersleden in het fondsbestuur. 
 
In het onderzoek zullen enkele mogelijkheden voor de toekomst worden uitgewerkt. 
Voor de duidelijkheid: de opdracht betreft alleen de uitvoering van de pensioenregeling. 
De regeling zelf verandert niet; de manier van uitvoeren wellicht wel. Ook zullen de 
opgebouwde rechten van de deelnemers niet worden aangetast. Het gaat om de beste 
organisatie- en bestuursvorm van het fonds. 

Wij verwachten dat dit onderzoek ongeveer een halfjaar in beslag zal nemen. 
Wij houden u op de hoogte van de voortgang en resultaten van het onderzoek.   
 
Namens de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond, 
 
 
Rob Bakker, voorzitter 
 


