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Maart 2013 

 

 

Geachte deelnemers, 

 

In deze nieuwsbrief praten wij u bij over onze financiële situatie, over recente 

wijzigingen in de regeling, en nog een paar andere pensioenzaken. 

 

 

Financiële situatie 

 

De verbetering van de financiële positie van ons fonds, waarover wij u in december 

hebben geïnformeerd, zet voorzichtig door. De dekkingsgraad, het percentage dat 

de verhouding weergeeft tussen onze bezittingen en verplichtingen, is verder 

gestegen naar 109% eind februari 2013. De grafiek laat deze ontwikkeling zien. 

Op dit moment hebben we geen “dekkingstekort” (een dekkingsgraad lager 

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

ca. 113%). Pas bij een dekkingsgraad in veilig vaarwater kunnen we uw pensioen 

weer gaan indexeren, dat wil zeggen corrigeren voor waardeverlies door inflatie. 

 

Ontwikkeling dekkingsgraad SPC 
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Recente wijzigingen 

 

Er verandert veel in pensioenland, en dat geldt ook voor ons fonds. Zo betalen de 

actieve deelnemers, de werknemers bij de Consumentenbond, sinds januari dit jaar 

2% meer pensioenpremie; in totaal nu 24,5%, waarvan 6,37% door de werknemers. 

Dat was nodig om dit jaar tot een kostendekkende premie te komen. 

Ook gaat naar verwachting de pensioendatum veranderen, en wel volgend 

op de veranderingen in de ‘start AOW-datum’. We gaan dus langer doorwerken, en 

ontvangen daardoor later AOW en aanvullend pensioen. Verder gaat het jaarlijks 

opbouwpercentage van je pensioen dalen: van 1,8 naar 1,75%. 

 

Rente en rente-afdekking 

 

De stand van de (markt)rente heeft een grote invloed op de dekkingsgraad en 

daarmee op onze financiële positie. We kennen nu al een tijd een lage rente, wat de 

verplichtingen van een pensioenfonds groter maakt. 

De negatieve gevolgen van die lage rente zijn wij tegengegaan door een 

zogeheten “rente-afdekking”, een financiële constructie die je beschermt tegen de 

nadelen van een dalende rente. De keerzijde is dat je bij rente-afdekking minder 

profiteert als de rente stijgt. Uiteraard weet niemand wat de markten en rente gaan 

doen, maar het Bestuur van uw fonds is wel nadrukkelijk met deze vraag bezig, en 

gaat zich hier op een studiedag in april verder in verdiepen. 

 

Partnerpensioen 

 

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

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

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

waarschijnlijk ook consequenties voor uw pensioen, vooral als u een zogeheten 

“partnerpensioen” heeft. 

 

Twee spaarregelingen 

 

Ons pensioen kent twee aanvullende spaarregelingen. Eén collectieve, een extra 

spaarpot waar alle deelnemers automatisch aan meedoen. En een minder bekende, 

extra individuele spaarpot, die vrijwillig is. Je kunt daarmee je pensioen vergroten 

door er bijvoorbeeld niet-gebruikte verlofdagen in te storten. Het resultaat hangt af 

van het rendement dat het fonds op zijn beleggingen heeft gemaakt. 

Wilt u meer weten over een van deze spaarregelingen, neem dan contact op met 

onze pensioenadministrateur. 

 

Meer 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 
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