
 

NIEUWSBRIEF juni 2015 
 

 

Aan: alle deelnemers van het Pensioenfonds Consumentenbond 

 

Geachte deelnemers, 

 

Zoals we u in maart al lieten weten, is er een breed gedragen gevoel dat het 

Pensioenfonds geen zelfstandige toekomst meer heeft. Belangrijkste reden is dat de 

almaar toenemende regeldruk een steeds grotere bestuurlijke én financiële belasting 

betekent voor het fonds. Hoe groot, bleek onlangs weer toen een studie door adviserend 

actuaris Towers Watson uitwees dat het fonds ondanks de goede resultaten van de 

laatste jaren géén kostendekkende premie heeft. Over de gevolgen hiervan en meer 

leest u in deze nieuwsbrief. 

 

Financiële positie en dekkingsgraad 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief heeft de financiële situatie van het fonds zich gestabiliseerd. 

Bedroeg de dekkingsgraad – het percentage dat de verhouding weergeeft tussen onze 

bezittingen en verplichtingen – eind januari 108,8%, eind april was dat 108,9% en eind 

mei 108,4%. Naast de ‘gewone’ dekkingsgraad presenteren we sinds begin dit jaar de 

beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 

maanden. Deze bedroeg eind mei 111,6%. Hieronder ziet u het meerjarenverloop van 

onze gewone dekkingsgraad. 

 

 
 



 

Premie in 2015 

 

Pensioenfondsen zijn verplicht een kostendekkende premie te berekenen. Uit de 

binnenkomende premie moeten de nieuwe pensioenverplichtingen worden betaald, plus 

opslagen voor met name de uitvoeringskosten van het fonds en het in stand houden van 

het vereist eigen vermogen. Uit een onlangs door onze adviserend actuaris Towers 

Watson uitgevoerde studie kwam naar voren dat onze premie in 2015 net niet 

kostendekkend is. Oorzaken zijn vooral de aanhoudend lage rente, de stijgende 

levensverwachting en de hogere (wettelijke) eisen die worden gesteld aan onze reserves. 

Dat betekent helaas dat er een opbouwkorting noodzakelijk is. Het opbouwpercentage, 

het gedeelte van het pensioen dat u jaarlijks opbouwt, gaat dit jaar omlaag van 1,75% 

naar 1,57%. In theorie zou hierdoor uw pensioen bij een 40-jarig dienstverband niet 

70% maar 68% bedragen van uw gemiddelde loon. In de praktijk hangt de hoogte van 

uw pensioen echter van meer factoren af. Wij streven er bovendien naar deze korting na 

dit jaar weer ongedaan te maken 

 

Toekomst van ons fonds 

 

Het Bestuur van het Pensioenfonds heeft inmiddels een flink aantal stappen gezet bij het 

in kaart brengen van de voor deelnemers en werkgever meest aantrekkelijke 

toekomstopties. In grote lijnen gaat het daarbij om onderbrenging bij een ander (groter) 

Pensioenfonds, aansluiting bij een pensioenverzekeraar of eventuele tussenvormen, 

rekening houdend met de soms uiteenlopende belangen van de verschillende groepen 

deelnemers: actieven, slapers en pensioengerechtigden. Uitgangspunt is de huidige 

pensioenregeling (zoveel mogelijk) intact te houden. We verwachten u hierover de 

komende maanden meer te kunnen vertellen.  

 

De factor A in uw UPO 

 

Elke zomer ontvangt u van onze pensioenuitvoerder Centraal Beheer een Uniform 

Pensioen Overzicht (UPO), met daarin onder meer het bedrag waarmee uw pensioen in 

het voorafgaande jaar is aangegroeid: de zogenoemde factor A. Deze heeft u nodig om 

uw pensioenruimte te berekenen, die u kunt benutten om zelf bij te sparen voor uw 

pensioen. In het komende UPO vindt u, naast de factor A over 2014, ook een aangepaste 

factor A over 2013. Reden is dat Centraal Beheer vorig jaar een onjuiste, te hoge factor 

A heeft getoond in het UPO. Daardoor kan het zijn dat u in 2014 niet uw volledige 

pensioenruimte heeft benut. Dit kan later, bijvoorbeeld dit jaar, worden aangevuld. 

 

 

Rob Bakker, 

Voorzitter Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 


