
 

NIEUWSBRIEF december 2015  

 

Aan: alle deelnemers van het Pensioenfonds van de Consumentenbond 

 

Geachte deelnemers, 

 

De kogel is door de kerk. Nadat we u in juni informeerden dat het Bestuur van de 

Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (SPC) bezig was de opgebouwde pensioenen 

over te dragen aan  een andere partij en in oktober dat er nog twee partijen op onze 

shortlist stonden, kunnen wij nu melden dat de keuze uiteindelijk is gevallen op PNO 

Media. Ook de pensioenregeling gaat naar PNO Media. Waarom, en wat dit voor u 

betekent, leest u verderop in deze nieuwsbrief. 

 

Financiële positie en dekkingsgraad 

Sinds de vorige nieuwsbrief in oktober is de financiële positie van het fonds vrijwel 

onveranderd gebleven. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een pensioenfonds 

aan al haar toekomstige verplichtingen kan voldoen, bedroeg eind november 101,4%. 

Een maand eerder was dat nog 101,5%. De zogenoemde `beleidsdekkingsgraad´, het 

voortschrijdend gemiddelde van twaalf maandelijkse dekkingsgraden, daalde in dezelfde 

periode van 107,5% naar 106,4%. De verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad verder 

zal dalen. 

 

Naar PNO Media 

SPC treedt tot en met 31 december 2015 op als uitvoerder van de pensioenregeling van 

de Consumentenbond. Per 1 januari 2016 gaat de pensioenregeling over naar het 

(grotere) pensioenfonds PNO Media. Het bestuur van SPC heeft op 16 december 2015 

besloten ook de reeds opgebouwde pensioenaanspraken van (oud-)medewerkers en 

gepensioneerden van de Consumentenbond onder te brengen bij PNO Media. 

 

Achtergrond 

De overgang naar PNO Media is de uitkomst van een langdurig en uiterst zorgvuldig 

proces. Het Bestuur kwam in de loop van 2015 tot de conclusie dat het pensioenfonds te 

klein is, waardoor het per deelnemer te hoge uitvoeringskosten heeft. Dat SPC dit jaar de 

pensioenopbouw moest verlagen van 1,75% naar 1,57%, was daarvan een direct gevolg. 

Daarbij komt dat door steeds intensiever toezicht door De Nederlandsche Bank (DNB) 

niet alleen de kosten stijgen, maar dat ook steeds hogere eisen aan de inzet van 

fondsbesturen worden gesteld. 

 

Aantrekkelijke verhoging 

Uiteindelijk kwamen het Bestuur, de werkgever en de Ondernemingsraad tot de conclusie 

dat zowel de pensioenregeling als alle opgebouwde aanspraken bij PNO Media in de beste 

handen zijn. De overeenkomst biedt bij de overgang perspectief op een aantrekkelijke 

verhoging van zowel ingegane pensioenen als de aanspraken van actieve deelnemers en 

slapers. Dit weegt ruimschoots op tegen de ten opzichte van SPC wat geringere 

dekkingspositie van PNO Media. Dit fonds heeft bovendien een regeling die goed aansluit 

bij de huidige – een belangrijke wens van de werkgever en de Ondernemingsraad – en 

die zelfs een stuk voordeliger is. 

 

Verdere consequenties  

De overgang betekent dat de pensioenopbouw volgend jaar omhoog kan naar 1,875% 

per jaar, het fiscale maximum. Die opbouw vindt tevens plaats over een hogere 

pensioengrondslag omdat de franchise, het bedrag waarover geen pensioen wordt 

opgebouwd, bij PNO Media lager is dan in de huidige regeling. PNO berekent bovendien 

een lagere pensioenpremie, ondanks de hogere premie voor het partnerpensioen. De 

opbouw van het partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdomspensioen. De 



 

individuele spaarregeling kan bij PNO Media worden voortgezet. De collectieve 

spaarregeling wordt daarentegen bevroren en het opgebouwde kapitaal omgezet in 

individuele aanspraken. 

 

Over PNO Media 

Het pensioenfonds van onder meer de Publieke Omroep heeft nauwe banden met het 

uitgeefbedrijf en ligt dus dicht bij een van de kernactiviteiten van de Consumentenbond. 

PNO Media is met €5 miljard aan beheerd vermogen zo’n 70 keer groter dan SPC en 

belegt grotendeels op dezelfde manier. Zij kiezen bewust voor uitbreiding van het fonds 

met organisaties die dicht bij hun core business zitten. Ondanks de omvang hecht PNO 

Media zeer aan communicatie met de deelnemers. Begin 2016 organiseert PNO in 

samenwerking met de werkgever een of meer bijeenkomsten bij de Consumentenbond 

om de pensioenregeling verder toe te lichten. 

 

Tot slot 

De overgang van de opgebouwde aanspraken (collectieve waardeoverdracht) is gemeld 

aan DNB. Tot de toezichthouder er een besluit over heeft genomen, blijft het SPC-

bestuur zijn werk gewoon voortzetten en zijn we uiteraard beschikbaar voor vragen.  

 

Meer weten? 

Met vragen over de nieuwe regeling kun je terecht bij 

ondernemingsraad@consumentenbond.nl en met vragen over de bestaande afspraken bij 

SPC-secretaris Reinout van der Heijden (kamer H2.17 of 

rvdheijden@consumentenbond.nl).  

 

Rob Bakker, Voorzitter Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 


