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Geachte deelnemers, 

 

Er gebeurt veel aan het pensioenfront. Onze dekkingsgraad is in het afgelopen 

halfjaar helaas gedaald. Verder komen er nieuwe wettelijke eisen aan voor alle 

pensioenfondsen, zowel inzake hun financiële prestaties als hun communicatie met 

de deelnemers. Lees erover in deze nieuwsbrief. 

 

 

Financiële situatie en dekkingsgraad 

 

 

 
 

De financiële positie van het fonds is het afgelopen halfjaar helaas verslechterd. De 

dekkingsgraad, het percentage dat de verhouding weergeeft tussen onze bezittingen 



en verplichtingen, bedroeg eind oktober 112,7 %, terwijl die eind mei nog 119,1% 

was. De hoofdoorzaak hiervan is de extreem lage rente. Daarmee koersen we voor 

eind dit jaar af op een zogenoemd “reservetekort” (een dekkingsgraad lager dan ca. 

114%), wat we aan toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) zullen melden. 
 

Nieuwe wetgeving en pensioenregels 

 

Er is de afgelopen jaren al veel gesproken over veranderingen in het pensioen, en 

wij hebben u daarover geregeld bericht. Denk aan langer doorwerken (tot 67 jaar) 

en een lagere jaarlijkse pensioenopbouw. 

Nu komt er – als de Eerste Kamer ermee instemt – een nieuw ‘Financieel 

Toetsingskader’. Dit is vooral bedoeld om financiële mee- en tegenvallers beter te 

spreiden, en om minder afhankelijk te worden van de financiële waan van de dag. 

Concreet houdt dit onder meer in: een nieuwe manier waarop ‘veilige’ buffers voor 

de dekkingsgraad worden vastgesteld; nieuwe voorwaarden waaronder een fonds 

indexatie mag verlenen; en een nieuwe jaarlijkse ‘haalbaarheidstoets’. De rode 

draad: de regels en het toezicht worden strenger, en de kosten daarvan stijgen. Wij 

verwachten dat hierdoor de dekkingsgraad structureel zal gaan dalen. 

De eerste consequenties zijn ook al zichtbaar, want op dit moment blijkt 

onze pensioenpremie voor 2015 niet kostendekkend. Het bestuur gaat daarom op 

zoek naar maatregelen om dit op te lossen. 

 

Bestuurlijke boete  

 

Regelmatig stuurt het bestuur informatie naar toezichthouder DNB, een wettelijke 

plicht. Helaas is daarbij deze zomer is iets misgegaan. Door een communicatiefout 

zijn de benodigde gegevens per post een week te laat naar de toezichthouder 

gestuurd. Dezelfde gegevens had DNB wel al eerder digitaal, en ook ruim op tijd, 

ontvangen. Desondanks heeft DNB besloten om het fonds hiervoor een bestuurlijke 

boete van € 17.500 op te leggen. Het bestuur erkent dat een fout is gemaakt, maar 

betwist dat hier sprake is van “ernstige verwijtbaarheid”. Daarom heeft het bezwaar 

aangetekend tegen deze beslissing. 

 

Communicatie 

 

Tenslotte is er nieuwe wetgeving voor de communicatie van pensioenfondsen in 

aantocht. Deze is bedoeld om beter aan te sluiten bij de wensen van deelnemers, en 

eerlijker te zijn over risico’s en onzekerheden. Wij menen dat onze communicatie 

op hoofdlijnen al aan deze nieuwe eisen voldoet, en blijven daarover ook graag met 

u in gesprek. Wel gaat het bestuurslid dat deze taak in zijn portefeuille had, Gerjan 

Huis in ’t Veld, afscheid nemen; zijn opvolger Rien Meijer neemt deze taak over 

(mits DNB zijn kandidatuur als bestuurslid goedkeurt). 

 

Meer weten? 

 

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

onze pensioenadministrateur Francisca Wesseling. Of stuur uw vraag of opmerking 

naar pensioenfonds@consumentenbond.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rob Bakker 

Voorzitter Bestuur SPC 
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