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Stichting Pensioenfonds Consumentenbond  

 

 

Aan: de deelnemers van het pensioenfonds Consumentenbond 

 

December 2012 

 

 

Geachte deelnemers, 

 

 

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de jongste ontwikkelingen van uw eigen 

pensioenfonds, de SPC. En we hebben relatief goed nieuws te melden. 

 

 

Financiële situatie 

 

Dat goede nieuws luidt dat de financiële positie van het fonds in de afgelopen 

maanden flink is verbeterd. U ziet dat in één oogopslag in de onderstaande grafiek, 

die het verloop laat zien van dekkingsgraad, het percentage dat de verhouding 

weergeeft tussen onze bezittingen en verplichtingen. 

Die dekkingsgraad bedroeg eind mei nog 99,2%, maar staat inmiddels op 

107,3%. Dat is boven het verplichte minimum van ca. 105%. Dit betekent dat we 

geen zogeheten  “dekkingstekort” meer hebben, maar nog wel een “reservetekort” 

(een dekkingsgraad van in ons geval minimaal 113%). 
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Rente en AOW-leeftijd 

 

De sterkste invloed op de dekkingsgraad heeft de rentestand. Een lage rente maakt 

de toekomstige verplichtingen van een fonds groter. De aanhoudend lage rente was 

een van de hoofdoorzaken van de slechte financiële positie van pensioenfondsen. 

Dat is veranderd door een nieuwe afspraak over hoe de rente op de lange termijn 

berekend moet worden. Die afspraak pakt gunstig uit voor ieder fonds, dus ook het 

onze, en vormt de belangrijkste reden van onze verbeterde situatie. 

 De nieuwe regering zet ook het plan door om langer te blijven werken, of 

beter gezegd, om de AOW-leeftijd geleidelijk te verhogen. Naar verwachting gaan 

pensioenfondsen deze trend volgen, en ook dat zou een verdere verbetering van 

hun financiële posities betekenen, omdat er dan langer premies worden betaald. 

Maar zo ver is het nog niet, en het effect daarvan is dan ook niet meegenomen. 

 

Waardeoverdracht en premie 2013 

 

Een dekkingsgraad boven de minimumgrens betekent dat waardeoverdracht bij 

verandering van werkgever weer mogelijk is. Gaat of komt u dus bij een nieuwe 

werkgever, dan kunt u uw opgebouwde pensioen weer “meenemen”, tenminste als 

beide fondsen (het oude en het nieuwe) hun dekkingsgraad op orde hebben. 

 Medio 2012 is de tijdelijke verhoging van onze pensioenpremie (van 22,5 

naar 24,5%) afgelopen. Dit heeft als gevolg dat de premie voor 2013 naar 

verwachting de kosten niet dekt. Dat betekent weer dat u ófwel meer zult moeten 

betalen ófwel minder pensioen gaat opbouwen. Het besluit hierover ligt in handen 

van de directie en de vakbond – niet van het fonds, dat de regeling slechts uitvoert. 

 

Toekomst pensioenfonds 

 

Het Bestuur heeft in november intern beraad gehad over de vraag naar de beste 

bestuurlijke vorm voor de toekomst. De toekomst voor kleine fondsen, als het onze, 

ziet er in het algemeen somber uit: de eisen aan bestuur en toezicht worden steeds 

strenger en duurder; ons bestuur is klein en kwetsbaar; en hoe kleiner het fonds, 

des te hoger de uitvoeringskosten per deelnemer. 

Toch heeft het bestuur, mede op basis van extern advies, besloten om 

voorlopig in deze vorm verder te gaan. We doen dit vooral, omdat de positie van 

ons fonds, in verhouding tot andere fondsen, betrekkelijk goed is, en het een slecht 

moment is om van bestuursvorm en pensioenregeling te veranderen. Wel blijven 

wij ons, samen met de werkgever en OR, oriënteren op toekomstige alternatieven. 

 

Meer vragen? 

 

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Wendt u dan tot het SPC Bestuur of 

onze pensioenadministrateur Francisca Wesseling (070 - 445 41 28). Of stuur uw 

vraag naar pensioenfonds@consumentenbond.nl. 

 

En bezoek de komende deelnemersbijeenkomst : 

Dinsdag 18 december a.s. vanaf 16.30 uur. Locatie: Grand Café Consumentenbond 

met na afloop een gezellig hapje en drankje met uw (oud) collega’s. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rob Bakker 

Voorzitter SPC 
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