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Geachte deelnemers, 
 
Hoe staat uw fonds ervoor? Welke actuele zaken spelen er? En gaan we eindelijk 
weer eens indexeren? Daarover, en over andere boeiende pensioenzaken, leest u in 
deze nieuwsbrief. 
 
 
Financiële situatie en dekkingsgraad 
 

 
Het gaat goed met de financiën van ons fonds. De dekkingsgraad, het percentage 
dat de verhouding weergeeft tussen onze bezittingen en verplichtingen, bedroeg 
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eind mei 119,1%. Daarmee hebben we niet alleen geen dekkingstekort” meer (een 
dekkingsgraad lager dan 105%), maar evenmin een “reservetekort” (dekkingsgraad 
lager dan ca. 114%). Garanties voor de toekomst zijn er uiteraard niet, maar op dit 
moment is de financiële positie van het fonds gezond. 
 
 
Indexatie 2014 
 
Dankzij die verbeterde financiële positie van het fonds is het weer mogelijk om 
indexatie toe te passen. Dit houdt in een verhoging van opbouw en uitkeringen, 
bedoeld ter compensatie van de jaarlijkse geldontwaarding: de inflatie bedroeg 
vorig jaar in ons land 2,5%. Die indexatie is voorwaardelijk, dat wil zeggen dat het 
bestuur elk jaar, afhankelijk van de situatie, besluit of er indexatie kan worden 
verleend, en zo ja, hoeveel. Dat is in de afgelopen, moeilijke jaren niet gebeurd. 

Als richtsnoer bij die beoordeling hanteert het bestuur een staffel, waarbij 
mogelijke indexatie in de eerste plaats afhangt van de hoogte van de dekkingsgraad 
(DG). Bij een DG onder 110% wordt geen indexatie toegepast (omdat dan sprake is 
van een reservetekort, of erger). Bij een DG tussen 110 en 115% kan 0,25% van de 
inflatie geïndexeerd worden; bij een DG tussen 115 en 120% is dit 0,50%, enz. Bij 
een DG boven 130% kan zelfs met terugwerkende kracht geïndexeerd worden. 

Het bestuur heeft onlangs besloten voor 2014 voor ’t eerst sinds 2008 weer 
indexatie toe te passen. De SPC compenseert de inflatie over 2013 voor 50%. Dat 
is hoger dan de staffel aangeeft, ten eerste omdat we na zoveel jaren niet-indexeren 
een inhaalslag moeten maken, en ten tweede omdat de DG dit jaar stabiel boven de 
115% blijft. Dit betekent dat over heel 2014 een indexatie van 1,25% (de helft van 
2,5%) zal worden toegepast, met terugwerkende kracht vanaf januari. 
 
 
Jaarverslag 2013 
 
Het Jaarverslag over 2013 is gereed, en kan op de Consumentenbond website in 
zijn geheel worden nageslagen. Tevens is op basis hiervan een korte, populaire 
samenvatting van de belangrijkste prestaties van het fonds in 2013 gemaakt, die 
aan alle actieve deelnemers en gepensioneerden is toegezonden, en die tevens op 
de website beschikbaar is. Kijk hiervoor op consumentenbond.nl/pensioenfonds. 
 
 
Andere vragen? 
 
Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Wendt u dan tot het SPC bestuur of 
onze pensioenadministrateur Bernadette Günes-van Kleef. Of stuur uw vraag naar 
pensioenfonds@consumentenbond.nl. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Rob Bakker 
Voorzitter Bestuur SPC 

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

