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23 juni 2009 
 
 
Geachte deelnemers, 
 
 
In de Nieuwsbrief van het 1e kwartaal 2009 hebben wij u slecht nieuws moeten 
melden over de situatie van ons pensioenfonds. De dekkingsgraad, het percentage 
dat de verhouding aangeeft tussen de huidige bezittingen en  
pensioenverplichtingen van het fonds, was eind december 2008 gedaald tot 89%. 
Dat is ruim onder de grens van 105% die de Nederlandsche Bank (DNB) aanhoudt 
als minimum maatstaf, en dus was er sprake van een dekkingstekort. Niet alleen bij 
ons overigens, want veel pensioenfondsen kampen met dit probleem, dat het 
gevolg is van de uitzonderlijke crisis op de financiële markt. 
 
 
Een dekkingstekort moet ieder pensioenfonds melden aan DNB, wat wij in 2008 
hebben gedaan. Daarop moesten wij vóór 1 april 2009 een herstelplan indienen. 
Ook dat hebben wij eind maart gedaan. Dit herstelplan wees uit dat de Stichting 
Pensioenfonds Consumentenbond (SPC) op eigen kracht in staat is om binnen vijf 
jaar weer een dekkingsgraad van boven de 105% te bereiken. Wij wachten nog op 
een  reactie van DNB. 
 
 
Hoe gaat het nu met de financiële positie van ons fonds? We zijn nog niet uit de 
problemen, maar het gaat de goede kant op. Eind mei was onze dekkingsgraad 
gestegen tot circa 100%. Dat herstel danken we aan de opkrabbelende beurzen en 
de gestegen rente. Wij zijn nog niet uit de vervelende situatie van het 
dekkingstekort (boven 105%), maar het gaat wel in de juiste richting. Toch kunnen 
we voorlopig nog niet corrigeren voor de inflatie. Het pensioenfonds heeft met 
DNB afgesproken dat de komende vijf jaar niet geïndexeerd zal worden, tenzij  de 
dekkingsgraad vóór 2014 (ruim) boven de grens van 110% uitkomt. Dat is helaas 
niet de verwachting. De recente economische voorspellingen van het Centraal 
Planbureau zijn onlangs weer naar beneden bijgesteld. 
Wel is inmiddels een tijdelijke maatregel genomen om de toekomstige positie van 
het fonds te verbeteren. In de nieuwe cao die de Consumentenbond eind mei met 
zijn medewerkers heeft afgesloten, is namelijk afgesproken dat de pensioenpremie 
voor een periode van drie jaar met 2% zal stijgen. De werknemers zetten 1% van 
hun loonstijging in voor de verbetering van hun pensioen; de werkgever draagt de 
andere 1% bij. Daarmee stijgt de pensioenpremie in deze periode van 22,5% naar 
24,5%. Dat zal het herstel van het fonds duidelijk ten goede komen. 
 
 
Eind juni is het SPC Jaarverslag 2008 afgerond. Dit is in te zien via de website 
(www.consumentenbond.nl) en het intranet van de Consumentenbond (CB Net). 

http://www.consumentenbond.nl/


We doen ons best om het jaarverslag op de algemene deelnemersvergadering van 
23 juni beschikbaar te hebben. 
 
 
Zodra zeker is dat de dekkingsgraad de grens van 100% is gepasseerd, wordt het 
ook weer mogelijk mee te werken aan waardeoverdracht. Dit betekent dat 
vertrekkende werknemers hun pensioen desgewenst kunnen meenemen naar hun 
nieuwe werkgever, en dat nieuwe werknemers hun oude pensioen naar de SPC 
kunnen overhevelen. Dit onder het voorbehoud dat de dekkingsgraad bij het  
pensioenfonds van de volgende werkgever ook minimaal 100% is. 
 
 
Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het SPC 
Bestuur of Francisca Wesseling (070 445 41 28). U kunt uw vraag ook mailen naar 
pensioenfonds@consumentenbond.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rob Bakker 
Voorzitter Bestuur Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 


