
 

NIEUWSBRIEF juli 2016 
 
Aan: alle (oud-)deelnemers van het Pensioenfonds van de Consumentenbond 
 
Geachte deelnemer, 
 
De overdracht van de tot 1 januari 2016 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten 
naar PNO Media is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank (DNB). Dat had wat meer 
voeten in de aarde dan voorzien, maar op 6 juli berichtte DNB ons dan toch dat wij 
kunnen ‘overgaan tot uitvoering van het voornemen tot bovengenoemde collectieve 
waardeoverdracht’. In deze nieuwsbrief leest u meer over de overdracht en de verdere 
stand van zaken bij de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond in liquidatie (i.l). 
 
Overdracht naar PNO Media 

Zoals gezegd, heeft de overdracht van de opgebouwde pensioenen van (voormalige) 
medewerkers en gepensioneerden meer tijd in beslag genomen dan voorzien. Sinds 
december is het bestuur druk doende geweest om de vele vragen van DNB te 
beantwoorden. Een van die vragen ging over de zogeheten sterftetafels waarmee de 
pensioenvoorziening wordt berekend. Nadat ook deze vraag was beantwoord, heeft DNB  
de verklaring van geen bezwaar over de collectieve waardeoverdracht van SPC naar PNO 
Media afgegeven. 
Dit is uiteraard goed nieuws, nadat de huidige pensioenregeling van de 
Consumentenbond op 1 januari van dit jaar al overging naar PNO Media.  
Aangezien de dekkingsgraad van PNO Media lager is dan die van SPC, zit er voor al onze 
actieve deelnemers, gepensioneerden en oud-medewerkers een aantrekkelijke eenmalige 
indexering in het vat. Omdat nog niet duidelijk is wat het precieze verschil in 
dekkingsgraden is en welke kosten het fonds nog moet maken, is nu nog geen exact 
getal te geven. De formele afwikkeling van de overdracht en daarna de liquidatie van het 
pensioenfonds kosten nog enkele maanden. Wij verwachten dat u voor het einde van dit 
jaar nader wordt geïnformeerd over de indexatie. 
 
Jaarverslag 2015 

In financieel opzicht was het een bijzonder lastig jaar voor pensioenfondsen. Dat blijkt 
ook uit ons jaarverslag. De financiële positie is in 2015 verslechterd. Het 
beleggingsrendement kwam uit op min 2,38%. Weliswaar stegen de aandelenkoersen per 
saldo, maar andere beleggingscategorieën deden het slechter. Dit met name door de 
verder gedaalde lange rente, waardoor ook de verplichtingen van het pensioenfonds zijn 
gestegen. 
Dit alles leidde uiteindelijk tot een rendement op het belegd vermogen van 0%. Met de 
kosten van onze gedeeltelijke dekking tegen dalende rente meegerekend, resteert echter 
het genoemde negatieve rendement.  
Na de gedeeltelijke indexering in 2014 laat de financiële positie van het fonds het dan 
ook niet toe om de deelnemers over 2015 opnieuw te compenseren voor de – overigens 
geringe – prijsstijging. 
 

Financiële positie en dekkingsgraad 

Sinds de vorige nieuwsbrief in december vorig jaar is de financiële positie van het fonds 
verder verslechterd. De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een pensioenfonds aan 
al haar toekomstige verplichtingen kan voldoen, bedroeg eind juni 96,41%. Eind 
november was dat nog 101,4%. De zogenoemde `beleidsdekkingsgraad´, het 
voortschrijdend gemiddelde van twaalf maandelijkse dekkingsgraden, daalde in dezelfde 
periode van 106,4% naar 98,8%. De ontwikkeling van de dekkingsgraad is in lijn met die 
van andere pensioenfondsen.  



 

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen was eind juni 97%, 
de beleidsdekkingsgraad 99%. Daarmee is er sprake van een dekkingstekort en zijn 
pensioenkortingen in 2017 helaas een steeds reëler scenario. 
 
 

 
 

 
Te hoge aanspraak in Mijnpensioenoverzicht.nl 

Als gevolg van de overgang van onze pensioenregeling naar PNO Media, per 1 januari 
2016, is er voor de actieve deelnemers een fout geslopen in de informatie in 
mijnpensioenoverzicht.nl. Het te bereiken pensioenbedrag bij Stichting Pensioenfonds 
Consumentenbond i.l. en PNO Media wordt ten onrechte dubbel geteld, waardoor actieve 
deelnemers op hun AOW-leeftijd een te hoge aanspraak krijgen voorgespiegeld. Voor 
gepensioneerden en niet-actieve deelnemers geldt dit niet. Wij doen ons best deze fout 
zo spoedig mogelijk te herstellen. 
 
Meer weten? 

Uiteraard kunt u met al uw vragen of opmerkingen terecht bij het College van 
Vereffenaars (voorheen het Bestuur) van de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond 
i.l. Mail naar pensioenfonds@consumentenbond.nl (u krijgt binnen enkele dagen 
antwoord). 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Rob Bakker 
Voorzitter  


