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Stichting Pensioenfonds Consumentenbond  

 

 

Aan: de deelnemers van het pensioenfonds Consumentenbond 

 

Juni 2012 

 

 

Geachte deelnemers, 

 

 

Aan uw pensioen gaat het nodige veranderen. Als de plannen uit het 

“lenteakkoord” doorgaan, gaan we vanaf volgend jaar in stapjes allemaal langer 

doorwerken. In ieder geval gaat dan het moment waarop u AOW krijgt later in, en 

waarschijnlijk gaat dat ook gelden voor uw pensioenleeftijd. 

 

 

Financiële situatie 

 

Intussen blijft de financiële situatie van ons fonds zorgelijk. De dekkingsgraad, het 

getal dat de verhouding weergeeft tussen ons bezittingen en verplichtingen, 

bedroeg eind mei 99,2%. Dat ligt onder de verplichte minimumgrens van ca. 105%, 

en dus hebben we weer een zogeheten “dekkingstekort”. 

Onderstaande grafiek laat zien dat de dekkingsgraad leek op te krabbelen, 

maar de laatste maanden toch weer is gedaald. De hoofdoorzaak hiervan is de 

aanhoudende lage rente, die een sterk negatief effect heeft op onze verplichtingen. 

 

 

Dekkingsgraad SPC 

 

 
 

 



Herstelpan en crisisplan 

 

Natuurlijk doet het Bestuur wat in zijn vermogen ligt om het schip goed op koers te 

houden, ondanks het zware weer. Eind vorig jaar hebben wij een uitgebreide risico-

inventarisatie gedaan. We kennen de risico’s nu beter, maar hebben ook geleerd dat 

de belangrijkste risico’s voor het fonds buiten onze directe invloedssfeer liggen. 

We bevinden ons tot eind 2013 nog in een “herstelplan”, dat we met De 

Nederlandsche Bank hebben afgesproken. Ook heeft het Bestuur dit voorjaar een 

(wettelijk verplicht) financieel “crisisplan” gemaakt, dat een aantal maatregelen 

beschrijft dat het Bestuur kan inzetten in tijden van nood. 

De kans dat we ingrijpende maatregelen moeten treffen, is groter geworden 

nu de leden van de vakbond hebben aangegeven geen hogere pensioenpremie te 

willen betalen. In 2012 heeft het fonds nog een kostendekkende premie, maar het is 

zeer de vraag of dat in 2013 ook het geval zal zijn. Het Bestuur beraadt zich hierop. 

 

Jaarverslag en indexatie 

 

Het Jaarverslag 2011 is gereed, en voor iedereen na te slaan op zowel de website 

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

Bond” en “Pensioeninformatie”) als voor Bondsmedewerkers op CB Net (kijk bij 

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

Gezien de aanhoudende slechte financiële situatie heeft het Bestuur 

besloten voor 2012 geen indexatie toe te passen. 

 

Toekomst pensioenfonds 

 

Ook buigt het Bestuur zich opnieuw over de vraag naar de beste bestuursvorm voor 

de toekomst. Voor kleine fondsen als het onze wordt het steeds moeilijker. De 

eisen aan bestuur en toezicht worden steeds strenger en duurder. Ons bestuur is 

klein en deskundig, maar ook kwetsbaar. En als een fonds kleiner wordt, stijgen de 

uitvoeringskosten per deelnemer. Allemaal redenen voor het Bestuur om op zoek te 

blijven naar de meest toekomstbestendige vorm van uw pensioenvoorziening. 

 

Geen waardeoverdracht 

 

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

ander pensioenfonds. Deze “waardeoverdracht” is echter niet mogelijk bij een 

dekkingsgraad lager dan 100%. Dat is nu het geval, en dus kan waardeoverdracht 

voorlopig niet. 

 

Meer vragen? 

 

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, 

 

 

Leo Willigenburg 

Waarnemend voorzitter SPC 

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

