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Geachte deelnemers, 

 

 

Het zijn zeer roerige tijden voor pensioenfondsen, omdat hun financiële positie 

soms zó slecht is dat zij deze maand – vaak voor het eerst in hun bestaan – tot een 

korting op de pensioenen moesten  besluiten. Ook uw fonds heeft voor die zware 

beslissing gestaan, waarover wij u hier informeren, met goed en slecht nieuws. 

 

De financiële situatie bij diverse pensioenfondsen is inmiddels zo slecht, dat zij 

hebben besloten in 2013 te gaan korten. Korten betekent: minder uitkeren aan 

pensioengerechtigden en minder opbouwen voor je toekomstige pensioen. 

Hoe is nu de situatie bij uw fonds, de Stichting Pensioenfonds 

Consumentenbond (SPC)? Wij hebben u in onze nieuwsbrief van december gemeld 

dat onze dekkingsgraad, het percentage dat de verhouding aangeeft tussen onze 

bezittingen en verplichtingen, eind november 95,7% bedroeg. Op 31 december 

2011, een in dit opzicht belangrijke datum, bedroeg die 101%. 

 

Voorlopig niet korten 

 

Van belang is hierbij dat we in 2008 met de kredietcrisis te maken kregen, en toen 

met De Nederlandsche Bank een zogeheten “herstelplan” met een duur van 5 jaar 

hebben afgesproken. Dat plan loopt nog tot eind 2013. Het plan geeft ook aan op 

welk moment welk herstel van ons verwacht mag worden, en wat blijkt: eind 2011 

zitten wij met een dekkingsgraad van 101% precies op het punt dat volgens het 

plan werd verwacht. 

Dit betekent dat we volgens hetzelfde plan mogen verwachten aan het eind 

van de herstelperiode, dus eind 2013, een dekkingsgraad van ruim 107% te hebben. 

Dat is boven de vereiste minimumgrens van 105%, en daarom heeft het Bestuur 

van de SPC op 26 januari jongstleden besloten in ieder geval voorlopig niet te gaan 

korten. Dit houdt in: niet in 2012 en niet in 2013. 

 

Dat is het goede nieuws, maar het slechte is niet ver weg: we zijn nog allerminst uit 

de problemen! De schommelingen in de dekkingsgraad verlopen grillig en 

onvoorspelbaar; de rente blijft historisch en naar verwachting langdurig laag (wat 

ongunstig is voor de dekkingsgraad); en het economisch tij blijft somber. 

Daarom benadrukt het Bestuur dat wij weliswaar hebben besloten om nu 

niet te korten, maar dat we ook zeker niet kunnen uitsluiten dat we bij aanhoudende 

tegenwind later toch tot deze vervelende maatregel moeten overgaan. Uiteraard 

blijven wij u daarover tijdig op de hoogte houden. 

 

Nieuwe pensioenregeling 

 



Hoe nu verder? Zoals bekend voert de SPC de pensioenregeling van de 

Consumentenbond uit. Die regeling is een afspraak tussen werkgever en 

werknemers, en onderdeel van de collectieve afspraken tussen beide partijen. Het is 

van groot belang dat die afspraak juist op het punt van het pensioen geactualiseerd 

en aangepast wordt. 

Ten eerste omdat er een pensioenakkoord is afgesproken (dat overigens pas 

in 2014 van kracht wordt), dat onder meer aangeeft dat langer doorwerken nodig is, 

wil het pensioen in de toekomst betaalbaar blijven. Dit betekent dat bestaande 

pensioenregelingen, dus ook die van de Consumentenbond, aangepast zullen 

worden. 

Maar ten tweede, en misschien nog wel belangrijker: wij hebben niet tot 

2014 de tijd om dit aan te passen. Want een eerdere, in het kader van het genoemde 

herstelplan afgesproken maatregel, namelijk een tijdelijke verhoging van de 

pensioenpremie van 22,5% naar 24,5%, loopt op 1 juni dit jaar af. Dit betekent dat 

we nu al weten dat de premie dit jaar onvoldoende is om het noodzakelijke 

pensioen voor toekomstige uitkeringen op te bouwen. In vaktermen: we hebben in 

2012 geen “kostendekkende premie”. 

Dit is een acuut probleem, dat in ieder geval dit jaar opgelost moet worden. 

Werkgever en werknemers zijn zich hiervan terdege bewust, en werken dan ook op 

dit moment aan mogelijke oplossingen. Wat de SPC betreft is het dringend gewenst 

dat die oplossing er vóór 1 juni a.s. komt. Ook daarover houden wij u uiteraard op 

de hoogte. 

 

Geen waardeoverdracht 

 

Bij verandering van werkgever kun je je pensioen “meenemen” van of naar een 

ander pensioenfonds. Deze zogeheten “waardeoverdracht” is echter niet mogelijk 

bij een dekkingsgraad lager dan 100%, en bij de SPC ook pas als de dekkingsgraad 

minstens twee maanden hoger dan 100% is. Dat is nog niet geval, en daarom blijft 

waardeoverdracht voorlopig niet mogelijk. 

 

Meer vragen? 

 

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van de Consumentenbond 

(zie www.consumentenbond.nl; kijk bij het tabblad “Over ons”, “Werken bij de 

Bond” en “Pensioeninformatie”), en voor Bondsmedewerkers op CBnet (kijk bij 

het tabblad “Naslag” en dan “Pensioenfonds”). 

 

Hebt 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 Bestuur Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 

http://www.consumentenbond.nl/
mailto:pensioenfonds@consumentenbond.nl

