
Samenvatting Jaarverslag SPC 2013 
 
 
In 2013 is de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (SPC), na enkele moeilijke en 
roerige jaren, in rustiger vaarwater beland. De dekkingsgraad bedroeg eind december 2013 
114,7%, waarmee niet alleen het dekkingstekort, maar ook het reservetekort achter ons ligt. 
Dat geeft - voor het eerst in vele jaren - weer uitzicht op gedeeltelijke indexatie, waarmee een 
stukje van het koopkrachtverlies door inflatie wordt tegengegaan. 
Hier leest u de belangrijke wapenfeiten van de SPC uit het jaar 2013. 
 
Kengetallen 
 
De belangrijkste kengetallen over het fonds vindt u in onderstaande tabel. De complete 
gegevens vindt u in het SPC Jaarverslag 2013 op consumentenbond.nl/pensioenfonds. 
 
 
Jaar     2013  2012  2011 
 
Deelnemers   765  742  715 
Gepensioneerden  8,6%  8,5%  6,6% 
Resultaat*   3.144  4.274  -2.349 
Eigen vermogen*  7.331  4.187  -87 
Beleggingskosten*  300  229  227 
Uitvoeringskosten*  220  193  232 
Totale kosten**  0,9%  0,8%  1,0% 
Belegd vermogen*  57.784  55.162  45.733 
Beleggingsrendement  2,8%  18,2%  8,3% 
Verplichtingen*  49.923  50.497  45.420 
Dekkingsgraad  114,7% 108,3% 99,8% 
Indexatie   0%  0%  0% 
 
Bedragen * x € 1000 
** Totale kosten t.o.v. belegd vermogen 
 
Een korte toelichting op deze cijfers: 
 

• het aantal deelnemers steeg in 2013 licht, tot 765. Ook het percentage gepensioneerden 
onder hen steeg licht (tot 8,6%). 

• het financieel resultaat bedraagt ruim 3,1 miljoen euro. Dit resultaat is geheel aan het 
eigen vermogen toegevoegd. 

• de kosten van beleggingen en uitvoering van de pensioenregeling zijn gestegen, maar 
bevinden zich nog altijd op een relatief laag niveau. In 2013 hebben we meer kosten 
moeten maken voor onze pensioenbeheerder en op last van de toezichthouders. 

• het belegd vermogen steeg in 2013 verder naar bijna 58 miljoen euro. Dit ondanks een 
mager beleggingsrendement, waarbij onze vermogensbeheerder (AIM, Aegon) zich 
overigens in alle beleggingscategorieën kon meten met de concurrentie. 

• de verplichtingen daalden door de gestegen rente licht, wat tezamen met de gestegen 
bezittingen leidde tot een verdere stijging van de dekkingsgraad (tot bijna 115%). 

• deze verbetering van de financiële positie heeft ertoe geleid dat het fonds voor 2014 - 
voor het eerst sinds 2008 - een gedeeltelijke indexatie heeft kunnen toekennen van 

http://www.consumentenbond.nl/pensioenfonds


1,25%. Dat is 50% van de 2,5% geldontwaarding in 2013. Daarmee wordt de inflatie 
voor de helft gecompenseerd. Een belangrijk signaal van herstel. 

 
Nieuwe regeling 
 
Dankzij een nieuwe afspraak tussen werkgever en werknemers van de Consumentenbond 
bedroeg de pensioenpremie in heel 2013 24,5%, waarvan de werknemers 6,37% voor hun 
rekening nemen. Daarmee zijn de problemen van een mogelijk niet-kostendekkende premie 
van de baan, naar verwachting ook voor de komende jaren. De pensioenleeftijd stijgt in de 
nieuwe regeling naar 67 jaar. Het blijft overigens mogelijk om al vanaf 60 jaar met pensioen 
te gaan, maar uiteraard met een lagere uitkering. De jaarlijkse pensioenopbouw is verlaagd tot 
1,75%. We handhaven de collectieve beschikbare premieregeling; die past goed bij ons, kent 
relatief lage kosten en goed beheersbare risico’s. 
 
Beleggingen en fondsbestuur 
 
In 2013 heeft het bestuur zich voorbereid op nieuwe wetgeving die in aantocht is. Zo komt er 
een nieuwe “financieel toetsingskader” (n-FTK, onderdeel van de Pensioenwet). Daarin is het 
onder meer belangrijk hoe het fonds omgaat met beleggingsrisico’s. 

Weinig risico’s betekent doorgaans een matig rendement. Voor een hoog rendement 
moet je meer risico’s nemen, maar hoeveel is verantwoord? Daarover heeft het bestuur intern 
gesproken, maar is het ook met de deelnemers in gesprek gegaan. 
 Daarnaast komt er een nieuwe wet die het bestuur van pensioenfondsen wil versterken 
en verbeteren. Daarvoor heeft het bestuur een keuze moeten maken uit vijf modellen. Wij 
kiezen voor een zogenoemd “paritair” bestuur. Deze vorm geeft een evenwichtige verdeling 
van leden namens werkgever en werknemers, en maximaal twee externe bestuurders. Het 
Verantwoordingsorgaan blijft in zijn huidige vorm bestaan. De Visitatiecommissie verandert 
op termijn in een Raad van Toezicht. 
 
Communicatie 
 
Het bestuur vindt het onverminderd belangrijk om in goed en direct contact te blijven met zijn 
deelnemers. Daarvoor heeft het in 2013 zijn pensioeninformatie op de website zo actueel 
mogelijk gehouden. Andere belangrijkste communicatie-uitingen waren: twee nieuwsbrieven; 
een nieuwe, populaire samenvatting van het Jaarverslag 2012; een nieuw video-interview met 
de voorzitter; en twee deelnemersbijeenkomsten. Het complete Jaarverslag 2013 vindt u op: 
www.consumentenbond.nl/werkenbijdeConsumentenbond/pensioeninformatie. 
 
Dankwoord 
 
Het SPC bestuur dankt de werkgever, de Ondernemingsraad, de salarisadministrateur, het 
Verantwoordingsorgaan en De Nederlandsche Bank voor de prettige en constructieve 
samenwerking in 2013, en dankt niet in de laatste plaats alle deelnemers voor de open 
communicatie en het gestelde vertrouwen. 
 
 
Namens het SPC bestuur 
 
 
Rob B. Bakker, voorzitter 
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