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Stichting Pensioenfonds Consumentenbond  

 

 

Aan: alle deelnemers van het pensioenfonds Consumentenbond 

 

Juni 2013 

 

 

Geachte deelnemers, 

 

Hoe reilt en zeilt uw fonds? Wat is er recentelijk veranderd? En welk ander nieuws 

kunnen wij u melden? Daarvan brengt deze nieuwsbrief u op de hoogte. 

 

 

Financiële situatie 

 

Het blijft nog steeds, zij het langzaam, bergopwaarts gaan met de financiële positie 

van ons fonds. In maart was de dekkingsgraad, het percentage dat de verhouding 

weergeeft tussen onze bezittingen en verplichtingen, gestegen naar 109%; eind mei 

bedroeg deze 109,9%. De grafiek laat deze ontwikkeling zien. 

Daardoor hebben we nu geen “dekkingstekort” (een dekkingsgraad lager 

dan 105%), maar nog wel een “reservetekort” (een dekkingsgraad lager dan ca. 

113%). Vandaar dat wij uw pensioen helaas nog niet kunnen indexeren, dat wil 

zeggen corrigeren voor waardeverlies door inflatie, die vorig jaar 2,5% bedroeg. 

 

Ontwikkeling dekkingsgraad SPC 
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Wijzigingen in de pensioenregeling 

 

Onze pensioenregeling is dit jaar gewijzigd. Niet door het fondsbestuur (die alleen 

de regeling uitvoert), maar als uitkomst van onderhandelingen tussen de werkgever 

en werknemers. De belangrijkste veranderingen zijn: 

 de premie is weer gestegen van 22,5 naar 24,5%, waarvan de werknemers 

nu 6,37% betalen. 

 het jaarlijks opbouwpercentage van je pensioen is verlaagd van 1,8 naar 

1,75%. 

 we gaan later met pensioen: vanaf 67 jaar, en volgen daarmee de eveneens 

verlate startdatum van de AOW. 

 

 

Jaarverslag 2012 

 

Onlangs is het SPC Jaarverslag 2012 afgerond. Dit verslag is in zijn geheel te 

vinden op de website; kijk op www.consumentenbond.nl bij ‘Werken bij de Bond’, 

‘Pensioeninformatie’ en ‘Jaarverslagen’. 

Maar dit uitgebreide verslag, met veel verplichte onderdelen, is nogal ‘taaie kost’, 

en vaak ook lastig te doorgronden. Daarom heeft het Bestuur dit jaar voor ’t eerst 

een korte samenvatting gemaakt, die hier is bijgevoegd. 

 

 

Partners 

 

Is uw persoonlijke situatie veranderd? Bijvoorbeeld doordat u een nieuwe partner 

heeft gevonden, of juist van een voormalige partner afscheid heeft genomen? 

Meldt dit dan altijd aan onze pensioenadministrateur, want deze verandering heeft 

zeer waarschijnlijk ook consequenties voor uw pensioen. 

 

 

Extra sparen 

 

Wilt u extra sparen voor later? Weet dan dat ons pensioen twee aanvullende 

spaarregelingen kent. Eén collectieve, een extra spaarpot waar alle deelnemers 

automatisch aan meedoen. En een vrijwillige, extra individuele spaarpot. U kunt 

daarmee bijvoorbeeld niet-gebruikte verlofdagen aan uw pensioen toevoegen. 

Meer weten? Neem dan contact op met onze pensioenadministrateur. 

 

 

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 

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

