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Geachte deelnemers, 
 
 
Er is een tijd geweest dat pensioenfondsen moeite hadden de aandacht van hun 
deelnemers voor pensioen te krijgen. Die tijden zijn nu voorbij, al is de aanleiding 
geen vrolijke. Want de kredietcrisis beheerst al maanden het nieuws, en het zal u 
niet zijn ontgaan dat dit grote gevolgen heeft voor de positie van uw en alle andere 
pensioenfondsen. 
 
In januari hebben wij u al aangegeven dat de dekkingsgraad, het percentage dat de 
verhouding aangeeft tussen de huidige bezittingen en toekomstige verplichtingen, 
eind november was gedaald tot iets boven de 90%. Dat is zelfs minder dan 100, dus 
onder de grens van 105% die de Nederlandse Bank (DNB) aanhoudt als “minimum 
maatstaf”. In zo’n geval spreekt men van een “dekkingstekort”. 

De oorzaak hiervan is tweeërlei: ten eerste flinke verliezen op onze 
bezittingen, vooral op aandelen en bedrijfsobligaties (dit ondanks het feit dat onze 
beleggingsportefeuille maar voor een kleine 20% uit aandelen bestaat); dit deed de 
dekkingsgraad van het fonds zo’n 13% dalen. Ten tweede de lage rente, die maakt 
dat toekomstige pensioenverplichtingen op papier een stuk duurder uitpakken (dit 
ondanks het feit dat wij ons voor driekwart tegen rentedaling hadden ingedekt). Dit 
veroorzaakte een daling van de dekkingsgraad van ruim 25%. 
 
Een dekkingstekort is een ernstige zaak. Het betekent simpel gezegd dat een fonds 
op de langere termijn niet meer is staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. In het 
ergste geval houdt dit in dat een fonds de al opgebouwde pensioenen niet volledig 
meer kan uitkeren. Op korte termijn is dat voor ons fonds niet aan de orde, gezien 
het geringe aantal gepensioneerden, maar op de langere termijn wel. Wij willen dat 
te allen tijde voorkomen, en daarom nemen wij nu maatregelen om uit de situatie 
van dekkingstekort te komen. De wet schrijft dat overigens ook voor. 
 
Bij een dekkingstekort moet een pensioenfonds dit melden aan DNB, wat wij in 
november 2008 hebben gedaan. Ieder fonds met een dekkingstekort moet vóór 1 
april 2009 een zogeheten “herstelplan” indienen. Ook dat hebben wij eind maart 
gedaan. Het doel van zo’n herstelplan is te laten zien hoe het fonds denkt binnen 
een redelijke termijn – in dit geval vijf jaar – het probleem van het dekkingstekort 
op te lossen, en dus weer uit te komen op een dekkingsgraad van 105% of hoger. 
DNB gaat vanaf 31 december 2009 elk jaar controleren of de in het herstelplan 
beloofde vooruitgang (lees: stijging van de dekkingsgraad) is gerealiseerd. Zo niet, 
dan moet een fonds de pensioenrechten en –aanspraken korten. Maar de fondsen 
hebben wel wat extra speelruimte gekregen. Het kabinet heeft toegezegd dat er 
vóór 1 januari 2012 niet gekort hoeft te worden. 
 
Eind december 2008 bedroeg de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds 
Consumentenbond (SPC) 89%. Gelukkig wijst het herstelplan uit dat het fonds op 
eigen kracht in staat is binnen vijf jaar weer een dekkingsgraad van boven 105% te 



bereiken. Tot die tijd is indexatie, dat wil zeggen aanpassing aan de inflatie, niet 
mogelijk. Als de ontwikkelingen zich volgens verwachting voltrekken, bestaat er 
vanaf 2014 weer een kans op (gedeeltelijke) indexatie, maar zeker is dat niet. 
 
Ieder herstelplan gaat uit van bepaalde verwachtingen voor de toekomst. In ons 
geval bijvoorbeeld een gemiddeld rendement op de beleggingen van 5,8% per jaar 
over een periode van de komende 15 jaar. Dat lijkt redelijk, maar het blijft onzeker. 
Niemand weet hoe de kredietcrisis zich verder zal ontwikkelen, of economisch 
herstel optreedt, en zo ja wanneer; kortom, niemand kan in de toekomst kijken, ook 
een herstelplan niet. Daarom moet een pensioenfonds rekening houden met nog 
ongunstiger ontwikkelingen, en maatregelen nemen om ook zulk zwaar weer te 
doorstaan. Uw pensioenfonds wil daarom méér doen dan alleen het scenario volgen 
dat het herstelplan schetst. 
 
Dé manier om de financiële situatie van het fonds op korte termijn te verbeteren is, 
en daardoor sneller uit de situatie van een dekkingstekort te komen, is extra geld in 
het fonds storten. Daarom is de SPC in gesprek gegaan met de Consumentenbond 
over een verhoging van de pensioenpremie. De inzet is dat de werknemers 1% van 
de loonstijging van 2009 inzetten voor extra pensioenpremie; de werkgever stort 
dan de komende drie jaar 2% extra pensioenpremie. 

De werkgever heeft een enquête gehouden onder de werknemers van de 
Consumentenbond naar de bereidheid om een deel van de loonruimte in de nieuwe 
CAO te besteden aan verbetering van de situatie van het pensioenfonds. Uit dat 
onderzoek bleek dat meer dan de helft van de werknemers bereid is de loonstijging 
vanaf 2009 deels in te zetten voor een premieverhoging. Dit beschouwt de SPC als 
een zeer positief signaal. 
 Op dit moment is nog geen sprake van zo’n extra bijdrage. Deze is immers 
onderdeel van de lopende CAO-onderhandelingen tussen werkgever en de vakbond 
als vertegenwoordiger van de werknemers. Zodra hierover meer bekend is, zullen 
wij u nader informeren. Komt er echter zo’n extra bijdrage, dan zal dit leiden tot 
een sneller herstel van de dekkingsgraad van het fonds, een eerder einde aan de 
situatie van dekkingstekort, en een nog kleinere kans op noodmaatregelen, zoals 
het korten van de opgebouwde rechten en uitkeringen. Dat is dan ook onze inzet. 
 
Tenslotte herhalen wij een eerder genoemd praktisch punt. Zolang een fonds een 
dekkingsgraad van minder dan 100% heeft, mag het niet meewerken aan waarde-
overdracht. Dit betekent dat vertrekkende werknemers hun pensioen voorlopig niet 
kunnen meenemen naar hun nieuwe werkgever, en dat nieuwe werknemers ook 
hun oude pensioen voorlopig niet naar ons kunnen overhevelen. Dit recht vervalt 
niet, maar wordt alleen uitgesteld totdat de dekkingsgraad weer boven de 100% zit. 
 
Het bestuur is van plan nog dit voorjaar een nieuwe deelnemersbijeenkomst te 
organiseren, waarbij ook de gepensioneerden uitgenodigd zullen worden. Heeft u 
voordien nog nadere vragen of opmerkingen? Wendt u dan tot het SPC-Bestuur of 
Francisca Wesseling (070 445 41 28). 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
 


