
 

NIEUWSBRIEF Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 

oktober 2015 
 

Aan: alle deelnemers van het Pensioenfonds van de Consumentenbond 

 

Geachte deelnemers, 

 

Sinds de deelnemersvergadering van 30 juni is er weer het nodige te melden over uw 

pensioenfonds.  

De laatste weken zijn pensioenfondsen weer een heftig onderwerp in de media. Vooral nu de grote 

pensioenfondsen hebben gemeld dat hun `beleidsdekkingsgraden´ onder de 100 zijn gekomen. 

Zou er dan gekort moeten gaan worden? En hoe zit dat bij ons eigen fonds? Leest u verder! 

 

Financiële positie en dekkingsgraad 

Sinds de vorige nieuwsbrief van juni is de financiële positie van het fonds helaas verslechterd. Met 

ingang van 2015 is de zogenoemde `beleidsdekkingsgraad´ door DNB voorgeschreven als indicator 

voor de financiële gezondheid van een pensioenfonds. Deze dekkingsgraad, het voortschrijdend 

gemiddelde van twaalf maandelijkse dekkingsgraden, daalde in september ten opzichte van 

augustus van 109,5 naar 108,4%.  

Een betere indicator is de maandelijkse dekkingsgraad, want die laat zien welke kant het op gaat. 

Die gaat achteruit, omdat de toezichthouder DNB de renteregels heeft aangescherpt, de rente weer 

daalt en ook de aandelenbeurzen flink spoken. De maandelijkse dekkingsgraad was eind september  

gedaald tot net onder de 100% (99,7%). Eind augustus was die nog 102,5%.  

Hierdoor is een individuele waardeoverdracht van uw pensioen naar een andere werkgever niet 

toegestaan. Daarover hoeft u zich niet al te druk te maken. Zodra de dekkingsgraad weer boven de 

100 komt kunt u uw pensioenpot desgewenst laten overnemen door de nieuwe pensioenuitvoerder. 

Vroeger moest u dat regelen binnen zes maanden, tegenwoordig geldt geen reactietermijn meer.  

De ontwikkeling van de (maandelijkse) dekkingsgraad blijkt uit de onderstaande figuur: 

 

 

 



 
 

De verwachting is helaas dat de beleidsdekkingsgraad verder zal dalen. Voorlopig is het korten op 

pensioen bij ons niet aan de orde. Pas als de beleidsdekkingsgraad de 90 gaat naderen komt er 

(een bescheiden) korting in zicht.  

 

Toekomst van ons pensioenfonds 

Zoals we in onze juninieuwsbrief al aankondigden hebben we flinke vorderingen gemaakt in het 

proces om de pensioenregeling van de Consumentenbond onder te brengen bij een andere 

uitvoerder. Dat over te laten aan ons eigen pensioenfonds is op termijn niet in uw belang. Het 

pensioenfonds is daarvoor te klein, waardoor we per deelnemer veel uitvoeringskosten kwijt zijn. 

Daarbij komt dat door steeds intensiever toezicht door De Nederlandsche Bank niet alleen de 

kosten stijgen, maar dat ook steeds hogere eisen aan de samenstelling en deskundigheid van 

fondsbesturen worden gesteld.  

De werkgever en de Ondernemingsraad vinden belangrijk dat de pensioenregeling van de 

Consumentenbond zo weinig mogelijk verandert. Dat heeft er toe geleid dat zowel uw opgebouwde 

pensioen als de voortzetting van de pensioenregeling naar een nieuwe uitvoerder gaat. Dat is wel 

zo overzichtelijk.  

In een afzonderlijke nieuwsbrief van de werkgever, OR en fondsbestuur kunt u lezen wat er te 

gebeuren staat en wat dat voor u betekent. 

 

Verwarring over UPO’s 

U hebt in september twee Uniforme Pensioen Overzichten (UPO’s) ontvangen en dit heeft tot 

verwarring geleid. In een van deze UPO’s, die van de pensioenspaarrekening, staan bovendien 

mogelijk onjuiste gegevens. Hebt u een parttime dienstverband, dan staat uw parttime salaris als 

voltijdsalaris weergegeven. En hebt u een partnerpensioen verzekerd in de basisregeling, dan is er 

een verkeerde berekening gemaakt van het aan te kopen pensioen.  

Centraal Beheer Achmea, verantwoordelijk voor de administratie van ons pensioenfonds, heeft 

inmiddels laten weten de fouten te betreuren. Een dezer dagen ontvangt u een nieuw UPO van de 

pensioenspaarrekening, ook als uw UPO juist was.  

 

Mijnpensioenoverzicht.nl 

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl kunt u sinds begin deze maand terecht voor nog meer 

informatie over uw huidige en toekomstige pensioensituatie. Het is nu ook mogelijk uw huidige 

netto-inkomen te vergelijken met het te bereiken netto pensioen en een overzicht te krijgen van 

het gezamenlijke pensioen van u en uw partner (pensioen op huishoudniveau). De website – 

inloggen via uw DigiD – wordt binnenkort verder uitgebreid. Zo kunt u met zelf te kiezen scenario’s 

bijvoorbeeld inzicht krijgen in wat de financiële gevolgen zijn van ‘eerder stoppen of langer 

doorwerken´. 

 

Meer weten? 

Hebt u nog andere vragen of opmerkingen? Wendt u dan tot het SPC bestuur, P&O of tot de 

pensioenadministratie. Of – wel zo simpel - stuur uw vraag of opmerking naar 

pensioenfonds@consumentenbond.nl. Binnen enkele dagen krijgt u antwoord! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Rob Bakker 

Voorzitter Bestuur SPC 
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