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1. Opening & welkom 
Rob Bakker opent de bijeenkomst en heet namens het bestuur de aanwezigen 
hartelijk welkom en neemt de agenda kort door.  

 
2. De financiële positie van het fonds 

Reinout licht beknopt het jaarverslag over 2014 toe en verwijst voor de 
dekkingsgraad naar de grafiek in de nieuwsbrief die vandaag is verschenen. De 
kranten brengen als nieuws dat het ondanks enig economisch herstel nog niet goed  
gaat met de pensioenfondsen. Voor de stichting pensioenfonds geldt dat er voor 
2015 geen kostendekkende premie is. Dit komt door de hoge uitvoeringskosten 
(vooral de kosten die gemaakt worden voor toezicht zijn sterk gestegen) en de lage 
rente. Conform het financiële toetsingskader van DNB mag dit niet en moeten er 
maatregelen genomen worden. Het bestuur heeft besloten de opbouw van de 
actieve deelnemers in 2015 te verlagen van 1,75%  naar 1,57%. Werknemers kunnen 
met de verkoop van vakantiedagen deze lagere opbouw zelf compenseren, als zij dat 
willen. Het bestuur heeft goede hoop dat in de toekomst  de opbouw weer terug kan 
naar 1,75% per jaar. 
 

3. Toekomst fonds  
Rob vertelt wat er de afgelopen periode is gebeurd omtrent de toekomst van het 
fonds. Al in 2012 is gesproken over het bestaansrecht van het fonds. Er waren 
destijds geen goede alternatieven. In de tussentijd zijn er wel mogelijkheden 
gekomen om het pensioenfonds te liquideren. Hij legt daarbij uit dat liquideren pas 
kan als alle aanspraken en bestaande rechten van de Stichting Pensioenfonds 
Consumentenbond na een zorgvuldig proces worden overgedragen aan een andere 
uitvoerder. 
Maart dit jaar is het bestuur van het pensioenfonds in gesprek gegaan met 
werkgever, Verantwoordingsorgaan en OR. Op verzoek van de werkgever en de OR  is 
besproken dat na een liquidatie de pensioenregeling zo (veel als) mogelijk 
ongewijzigd blijft. Op 31 augustus wordt tijdens een vergadering met alle genoemde 
partijen besloten over de collectieve overdracht. De tot nu toe onderzochte 
mogelijkheden zijn: 

a.  een ander pensioenfonds (PGB of PNO Media) 
b.  een verzekeraar 

 
Een eventuele 3e optie is het bestand opsplitsen, waarbij gepensioneerden 
bijvoorbeeld bij  een verzekeraar worden ondergebracht  en de andere deelnemers 
bij een pensioenfonds. Adviseur Towers Watson is al begonnen met het opvragen 
van offertes.  
 

4. Sluiting & borrel 
 


