
 

Samenvatting Jaarverslag SPC 2012 

 

Voor de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond (SPC) zal het jaar 2012 de boeken 

ingaan als een roerig jaar. Maar ook als het jaar waarin we een flinke stap hebben gezet 

op de weg naar herstel. Dit moge blijken uit de dekkingsgraad (DG, het getal dat de 

verhouding tussen onze bezittingen en verplichtingen weergeeft) van 108,3%, waarmee 

we het jaar afsloten. Dit betekent dat we niet langer een “dekkingstekort” (een DG lager 

dan ca. 105%) hebben, maar nog wel een “reservetekort” (een DG lager dan ca. 113%). 

 

Kerngetallen 

 

De belangrijkste kerngetallen over het fonds staan in onderstaande tabel. De complete 

gegevens vindt u in het SPC Jaarverslag, dat op de website van de Consumentenbond te 

vinden is. 

 

Jaar     2012  2011 

 

Deelnemers   742  715 

Gepensioneerden  8,5%  6,6% 

Resultaat*   4.274  -2.349 

Eigen vermogen*  4.187  -87 

Beleggingskosten*  229  227 

Uitvoeringskosten*  193  232 

Totaal kosten   0,8%  1,0% 

(t.o.v. belegd vermogen) 

Belegd vermogen*  55.162 45.733 

Beleggingsrendement 18,2%  8,3% 

Verplichtingen*  50.497 45.420 

Dekkingsgraad  108,3% 99,8% 

Indexatie   0%  0% 

 

Bedragen * X € 1.000 

 

Zoals dit overzicht laat zien is het aantal deelnemers in 2012 verder gestegen (tot 742), 

evenals het percentage gepensioneerden (tot 8,5%). Het financieel resultaat bedraagt 

ruim 4,2 miljoen euro, dat geheel aan het eigen vermogen is toegevoegd. 

 

Het bestuur heeft zich het afgelopen jaar extra ingespannen om de uitvoeringskosten te 

beteugelen, en is daar ook in geslaagd: deze kosten zijn gedaald van € 232.000 in 2011 

naar € 193.000 in 2012. Ook zijn de totale kosten ten opzichte van het belegd vermogen 

gedaald: van 1,0 naar 0,8%. 

 

Dat belegd vermogen is het afgelopen jaar flink gestegen naar ruim 55 miljoen euro. Het 

rendement was in 2012 uitstekend: 18,2%. We danken dit vooral aan goede resultaten 

op de beurs en aan de voorziening die ons deels beschermt tegen een dalende rente. 

Die lage, en in 2012 nog verder gedaalde rente is tegelijkertijd de hoofdoorzaak van onze 

verder gestegen verplichtingen: tot ruim 50 miljoen euro. 

 

Een goed jaar dus, maar conform ons beleid blijft het eindresultaat te mager om het 

pensioen te kunnen compenseren voor de inflatie (2,5% in 2012). Daarom heeft het 

bestuur, net als in voorgaande jaren, moeten besluiten om dit jaar niet te indexeren. 

Daar staat tegenover dat het SPC, anders dan menig ander fonds, in 2012 ook niet 

hoefde te besluiten tot een pijnlijke korting op de pensioenuitbouw of –uitkeringen. 

 



 

 

Versoberde regeling 

 

Medio 2012 kwam een eind aan de tijdelijke verhoging van de pensioenpremie van 

22,5% naar 24,5%. Maar het bestuur verwachtte dat die lagere premie onvoldoende was 

om voor de komende jaren alle kosten te dekken, een onaanvaardbare situatie. Gelukkig 

zijn de werkgever en werknemers van de Consumentenbond erin geslaagd afspraken te 

maken die dit probleem voor 2013 oplossen: de premie stijgt weer naar 24,5%; de 

pensioenopbouw is licht verlaagd (van 1,8 naar 1,75%); en de pensioenleeftijd stijgt 

naar 67 jaar. 

 

Met deze belangrijke maatregelen verwachten wij dat de premie in de komende vijf jaar 

wél alle kosten zal kunnen dekken, en dat verder herstel mogelijk is. 

 

Ook is besloten het karakter van onze pensioenregeling, die de vorm kent van een 

collectieve beschikbare premieregeling, te handhaven. Deze past goed bij ons, kent 

relatief lage kosten, en goed beheersbare risico’s. 

 

 

Bestuur en communicatie 

 

Het bestuur spant zich in om goed met zijn deelnemers in gesprek te komen en blijven. 

Dat doen we onder andere via actuele nieuwsbrieven, informatie op de website van de 

Consumentenbond, en een halfjaarlijkse deelnemersbijeenkomst. Al deze activiteiten 

hebben ook in 2012 plaatsgevonden. 

 

Daarnaast heeft het bestuur, in opdracht van de werkgever en met hulp van een externe 

deskundige, onderzocht of dit eigen pensioenfonds nog steeds de beste uitvoerder is voor 

deze pensioenregeling. Het antwoord luidt bevestigend, vanwege naar verhouding goede 

resultaten, lage kosten, voldoende deskundigheid binnen het bestuur, en het feit dat de 

overgang naar een andere bestuursvorm bijna altijd tot een andere (mindere) regeling 

zou leiden. Daarom is besloten deze bestuursvorm vooralsnog te handhaven, ondanks de 

kleine omvang van ons fonds. 

 

Ook in 2012 heeft het Verantwoordingsorgaan zich over onze aanpak en resultaten 

gebogen, daarover met het bestuur gesproken, en advies uitgebracht. 

 

Voor het complete Jaarverslag 2012: 

http://www.consumentenbond.nl/over/werken_bij_de_bond/Pensioeninformatie 

 

 

Dankwoord 

 

Het bestuur dankt de werkgever, de Ondernemingsraad, de salarisadministrateur, het 

Verantwoordingsorgaan en De Nederlandsche Bank voor de prettige en constructieve 

samenwerking in 2012, en dankt niet in de laatste plaats alle deelnemers voor de open 

communicatie en het gestelde vertrouwen. 

 

 

Namens het SPC bestuur 

 

 

Rob Bakker, voorzitter 


