
 

   
 

 

NIEUWSBRIEF NIEUWE PENSIOENREGELING  
oktober 2015 
 

Aan: alle deelnemers van het Pensioenfonds Consumentenbond (SPC) 
 
 
 
Geachte deelnemers, 
 
Mede namens de werkgever en de Ondernemingsraad (OR) willen wij u verder informeren over de 

toekomst van het pensioenfonds en over onze toekomstige pensioenregeling. 
 
 

In de nieuwsbrief van juni is het al aangekondigd: het Bestuur van het Pensioenfonds SPC is bezig 

de regeling onder te brengen bij een andere partij. De zoektocht is inmiddels vergevorderd en we 

staan dicht bij een definitieve keuze. 

In grote lijnen gaat het daarbij om onderbrenging bij een groter pensioenfonds, aansluiting 

bij een pensioenverzekeraar of eventuele tussenvormen, rekening houdend met de soms 

uiteenlopende belangen van de verschillende groepen deelnemers: actieven, slapers en 

pensioengerechtigden.  

Er zijn offertes aangevraagd bij verzekeraars (Delta Lloyd, Nationale Nederlanden, Aegon 

en Centraal Beheer Achmea) en grotere pensioenfondsen (PGB, PNO Media).  

 

 

Shortlist 

Uitgangspunt is de huidige pensioenregeling (zoveel mogelijk) intact te houden. Er zijn twee 

pensioenfondsen overgebleven die aan dat criterium voldoen en die beide een aantrekkelijk 

alternatief bieden voor SPC.   

De kandidaten zijn Pensioenfonds PGB (vroeger genaamd Pensioenfonds Grafische 

Bedrijven) en PNO Media (onder andere het pensioenfonds van de Publieke Omroep). Beide 

pensioenfondsen hebben nauwe banden met het uitgeefbedrijf en liggen daarom dicht bij een van 

de kernactiviteiten van de Consumentenbond. 

PGB is de grootste van de twee en beheert €20 miljard aan vermogen. Het fonds staat in 

de top-10 van grootste pensioenfondsen van Nederland. PNO Media is met €5 miljard beheerd 

vermogen een stuk kleiner, maar nog altijd zo’n 80 keer de omvang van SPC. 

 Beide fondsen beleggen ongeveer op dezelfde manier als SPC. Wij hopen er dus op dat  

onze goede beleggingsresultaten bij een van die pensioenfondsen voortgezet kunnen worden. 

 

 

Afwegingen 

Dit jaar moest SPC de opbouw verlagen van 1,75% naar 1,57% per jaar. Die beslissing was nodig, 

omdat de huidige opbouw te duur werd voor ons kleine fonds. Bij beide pensioenfondsen lijkt het 

erop dat we deze opbouwkorting vanaf 2016 weer ongedaan kunnen maken. Die pensioenfondsen 

hebben immers lagere kosten. De opbouw gaat dan hopelijk in 2016 weer naar 1,75% per jaar.  

Onze regeling voor partnerpensioen kan door geen van beide pensioenfondsen een op een 

worden overgenomen. De regeling zal dus veranderd moeten worden. Het is aan de werkgever en 

de OR om te beslissen hoe de nieuwe regeling eruit moet komen te zien. Zij gaan over de 

pensioenregeling en hakken op dit punt dus uiteindelijk de knoop door.  



 

   
 

 

Het Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat de bestaande aanspraken een goed onderkomen 

krijgen bij een nieuw pensioenfonds. Ook die keuze zal gemaakt worden in goed overleg met de 

werkgever en de OR. 

Het streven is om in de loop van november de definitieve keuze te maken. Wij houden je 

op de hoogte. 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 
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