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Stichting Pensioenfonds Consumentenbond  

 

 

Aan: alle deelnemers van het pensioenfonds Consumentenbond 

 

December 2013 

 

 

Geachte deelnemers, 

 

Hoe vergaat het uw fonds? Welke veranderingen in uw pensioenregeling en in het 

bestuur van uw fonds komen eraan, en wat betekenen die voor u? Daarover, en 

over andere boeiende pensioenzaken, wil deze nieuwsbrief u informeren . 

 

 

Financiële situatie en dekkingsgraad 
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Het gaat goed met de financiën van ons fonds. Was eind mei de dekkingsgraad, het 

percentage dat de verhouding weergeeft tussen onze bezittingen en verplichtingen, 

gestegen naar bijna 110%, eind november bedroeg deze 116%. 

Daardoor hebben we nu niet alleen geen “dekkingstekort” (dat wil zeggen 

een dekkingsgraad lager dan 105%) meer, maar evenmin een “reservetekort” (een 



dekkingsgraad lager dan ca. 113%). Dat komt goed uit, omdat op 31 december a.s. 

de met De Nederlandsche Bank (DNB) afgesproken “herstelperiode” afloopt. 
 

Wijzigingen in de pensioenregeling 

 

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over recente wijzigingen in onze 

pensioenregeling. Op hoofdlijnen: 

 de nieuwe premie bedraagt 24,5%, waarvan werknemers 6,37% betalen; 

 het jaarlijks opbouwpercentage is verlaagd naar 1,75%; 

 de pensioenleeftijd is 67 jaar; deelnemers kunnen ervoor kiezen vanaf 60 

jaar met pensioen te gaan, maar ontvangen dan een lagere uitkering. 

 

Beleggingen en risico’s 

 

Er komt een nieuw “financieel toetsingskader”, maar het is nog onzeker hoe het 

toezicht op pensioenfondsen er straks uit gaat zien. Belangrijk daarbij is hoe het 

fonds omgaat met beleggingsrisico’s. Weinig risico’s betekent doorgaans ook een 

matig rendement. Voor een hoog rendement moet je meer risico nemen, maar 

hoeveel? Hierover wil het bestuur graag met de deelnemers in gesprek komen. 

 

Model fondsbestuur 

 

Onlangs is een nieuwe wet van kracht geworden, met als doel het bestuur van 

pensioenfondsen te versterken en verbeteren. Daarvoor moet uw SPC-bestuur een 

keuze maken uit vijf bestuursmodellen, en die keuze vóór 1 april 2014 aan DNB 

voorleggen. Wij kiezen voor een paritair bestuur, wat inhoudt een evenwichtige 

verdeling van leden namens werkgever en werknemers, en maximaal twee externe 

bestuurders. Deze keuze gaan we nog met de diverse betrokkenen bespreken. Het 

Verantwoordingsorgaan blijft in zijn huidige vorm bestaan. De Visitatiecommissie 

verandert op termijn in een Raad van Toezicht. 

 

Indexatie 

 

Nu de financiële positie van het fonds verbeterd is, en de fase van “herstel” bijna 

afgerond, komt de vraag op of waardevast maken van het pensioen, de zogeheten 

“indexatie”, mogelijk is. Het bestuur zal hier in het voorjaar van 2014 een besluit 

over nemen, en u daarvan uiteraard op de hoogte brengen. 

 

Andere 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. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rob Bakker 

 

Voorzitter SPC 
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