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Stichting Pensioenfonds Consumentenbond  
 
 
Aan: alle deelnemers van het pensioenfonds Consumentenbond 
 
 
Geachte deelnemers, 
 
Deze nieuwsbrief komt op een moment dat hard wordt gewerkt aan en nagedacht 
over de toekomst van uw pensioen. Ondanks de relatief goede resultaten tijdens de 
voorbije jaren van crisis, wordt het steeds waarschijnlijker dat die toekomst op 
termijn buiten ons eigen pensioenfonds zal worden gezocht. Behalve de fors 
toegenomen financiële en administratieve lasten, is de continuïteit van het bestuur 
in het geding. Vier van zes bestuursleden zijn momenteel boven de 60 en daarnaast 
heeft Rob Bakker onlangs laten weten aan het einde van 2015 de voorzittershamer 
neer te leggen. Lees erover in deze nieuwsbrief.   
 
Financiële positie en dekkingsgraad 

 



 
De financiële positie van het fonds is in het afgelopen halfjaar helaas verslechterd. 
De dekkingsgraad, het percentage dat de verhouding weergeeft tussen onze 
bezittingen en verplichtingen, bedroeg eind februari 111,4%. Eind oktober 2014 was 
dat nog 112,7%. Inmiddels hebben we toezichthouder De Nederlandsche Bank 
(DNB) geïnformeerd dat we sinds eind september een zogenoemd reservetekort 
(een dekkingsgraad lager dan circa 114%) hebben. Als gevolg van het nieuwe 
Financiële Toetsingskader (waarover we u in de vorige nieuwsbrief al informeerden 
en dat inmiddels door de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd) rapporteren we 
sinds begin 2015 naast de gewone dekkingsgraad ook de ‘beleidsdekkingsgraad’. Dit 
is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden. Eind 
februari bedroeg de beleidsdekkingsgraad bij ons fonds 115,1%, maar deze zal de 
komende tijd naar alle waarschijnlijkheid gaan dalen, aangezien de maanden met 
een relatief hoge dekkingsgraad zullen wegvallen. 
 
Toekomst van SPC 
De afgelopen jaren hebben we al enkele keren stilgestaan bij de vraag of ons 
Pensioenfonds nog ‘toekomstbestendig’ is als uitvoerder van de pensioenregeling 
van de Consumentenbond. Tot nu toe was de conclusie daarover steeds positief. 
Maar de pensioenwereld verandert de laatste tijd steeds sneller en drastischer. De 
regelgeving rond pensioenfondsen wordt uitgebreid en daarmee wordt het toezicht 
van De Nederlandsche Bank steeds veeleisender. Het nieuwe Financiële 
Toetsingskader (nFTK), waaraan de pensioenfondsen in Nederland moeten (gaan) 
voldoen, zal bovendien naar verwachting leiden tot hogere kosten, zeker voor een 
klein fonds als dat van ons. En – last but not least – de taken die dat alles met zich 
meebrengt voor het Bestuur, worden steeds zwaarder en tijdrovender. Het zal dus 
almaar moeilijker worden om daar op termijn geschikte personen voor te vinden. 
Vandaar dat het Bestuur het initiatief heeft genomen om bijeen te komen met de 
Directie, het Verantwoordingsorgaan (waarin werkgever, deelnemers en 
pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd) en de Pensioencommissie van de 
Ondernemingsraad, om te bespreken hoe het nu verder moet. Doorgaan op de 
huidige voet is eigenlijk niet haalbaar meer, daar waren de aanwezigen het over 
eens. Aan het Bestuur van het Pensioenfonds is gevraagd de voor deelnemers en 
werkgever meest aansprekende toekomstopties in kaart te brengen, zoals 
onderbrenging bij een ander (groter) Pensioenfonds, aansluiting bij een 
pensioenverzekeraar en/of eventuele tussenvormen (rekening houdend met de 
soms uiteenlopende belangen van de verschillende groepen deelnemers: actieven, 
slapers en pensioengerechtigden). 
Het Bestuur gaat daarmee op korte termijn aan de slag. De uiteindelijke keuze voor 
de nieuwe toekomst is aan de werkgever (in samenspraak met de sociale partners), 
maar het is uiteraard van groot belang dat zoveel mogelijk van de betrokkenen zich 
daarin kunnen vinden. Wij zullen ons best daarvoor doen. 
 
Komende en gaande bestuurder 
Eind 2015 stop ik met het voorzitterschap van Stichting Pensioenfonds 
Consumentenbond. In 2006 ben ik begonnen, dus ik haal precies mijn tienjarig 
‘jubileum’. Daar er gerede kans is dat het fonds na 2015 nog bestaat – en dus een 



voorzitter moet hebben – leek het me passend om mijn vertrek tijdig te melden. De 
kandidatuur van Rien Meijer, die per 1 januari 2015 de bestuurstaken van Gerjan 
Huis in ’t Veld heeft overgenomen, is eind vorig jaar goedgekeurd door DNB. 
 
Bestuurlijke boete 
De Nederlandsche Bank heeft ons bezwaar tegen de bestuurlijke boete van €17.500 
ongegrond verklaard. Eind oktober 2014 kreeg ons fonds de boete opgelegd 
vanwege het te laat opsturen van informatie. Zoals aangekondigd, heeft het bestuur 
bezwaar tegen deze beslissing aangetekend. Drie bestuursleden het dit bezwaar 
mondeling toegelicht bij DNB in Amsterdam, maar dat bracht de toezichthouder 
niet tot een ander inzicht. 
 
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. In 2014 
heeft Centraal Beheer echter een onjuiste, te hoge factor A getoond op het UPO. 
Ook in andere uitingen, zoals beëindigingsbrieven en verzekeringsbewijzen, is deze 
verkeerde waarde opgenomen. De factor A heeft u nodig om uw pensioenruimte te 
berekenen, die u kunt benutten om zelf bij te sparen voor uw pensioen. Doordat de 
toegezonden factor A te hoog is, kan het zijn dat u in 2014 niet uw volledige 
pensioenruimte heeft benut. Binnenkort ontvangt u nadere informatie over de 
(aangepaste) factor A. 
 
Meer weten? 
Heeft u nog andere vragen of opmerkingen? Wendt u dan tot het SPC bestuur of tot 
onze pensioenadministrateur Francisca Wesseling. Of stuur uw vraag of opmerking 
naar pensioenfonds@consumentenbond.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rob Bakker 
Voorzitter Bestuur SPC 
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