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De deelnemersbijeenkomst werd geopend door waarnemend voorzitter Leo Willigenburg die 

allen aanwezigen welkom heette. De opkomst was met circa 60 aanwezigen behoorlijk groot. 

Bestuurslid Ramon Boender meldde dat het rendement van de beleggingen over 2011 

positief was en boven de benchmark van vermogensbeheerder AEGON. Dat resultaat werd vooral 

bereikt door een stijging van de obligatiekoersen en winst door de rentederivaten, beide als 

gevolg van de dalende rente. Het negatieve effect van de lagere rente op de verplichtingen was 

echter groter. Dat is te vergelijken met een lagere spaarrente; je moet meer geld in kas hebben om 

een bepaald spaardoel te bereiken op het moment dat de actuele rentevergoeding laag is. 

Daardoor is de dekkingsgraad weer onder de 100% gekomen, met als gevolg dat ook de 

waardeoverdracht is stopgezet. Binnen het herstelplan heeft het geen gevolgen. 

Er waren vragen van de deelnemers over de beleggingen in Zuid Europa. Boender gaf aan 

dat SPC geen beleggingen heeft in Griekenland en dat de vermogensbeheerder een mandaat 

uitvoert op basis van een defensieve strategische mix. Verder is toegelicht dat we van AEGON 

een restitutie hebben gekregen voor circa €50.000 voor te hoge kosten die de afgelopen jaren 

voor het vermogensbeheer in rekening zijn gebracht. 

In een toelichting op het jaarverslag wees secretaris Reinout van der Heijden erop dat er 

over 2011 geen indexatie is toegekend. Over de afgelopen vijf jaar is door het uitblijven van de 

indexatie bij elkaar 7,5% achterstand op de inflatie opgelopen. Wat daarvan precies het gevolg is, 

hangt af van de persoonlijke pensioensituatie. Hoe verhoudt het aanvullende pensioen van SPC 

zich tot de AOW? De AOW wordt immers wel gecorrigeerd voor de inflatie. Deelnemers kunnen 

hiervan het beste een inschatting maken als zij hun eigen gegevens bekijken op de website 

www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het jaarverslag staat voor iedereen ter inzage op de website van 

de Consumentenbond.  

Bestuurslid Gerjan Huis in ’t Veld deelde mee dat het bestuur mede op verzoek van de 

werkgever onderzoek doet naar de levensvatbaarheid van het pensioenfonds. Het aantal 

werknemers – en daarmee actieve deelnemers – van de Consumentenbond is gedaald. Bovendien 

worden er steeds hogere eisen gesteld aan het bestuur van het pensioenfonds, ook op het gebied 

van risicomanagement en rapportage. Beide ontwikkelingen leiden tot kostenstijgingen. 

Verder wist Huis in ’t Veld te melden dat de pensioenuitvoerder Centraal Beheer voor zijn 

klanten, en dus ook voor SPC, een nieuwe module heeft aangeschaft. Daarmee kun je niet alleen 

meer en beter inzicht krijgt in je pensioengegevens, maar ook interactief en spelenderwijs zelf 

financiële toekomstverkenningen maken. Het Bestuur heeft een demonstratie van deze nieuwe 

module bijgewoond, en zich ervan verzekerd dat er geen commerciële bijbedoelingen aan het 

product kleven. De module is naar verwachting eind augustus klaar, en bij de daadwerkelijke 

introductie zal er opnieuw aandacht aan besteed worden. 

Bij de rondvraag ontstond een discussie rondom aanpassing van de regeling en de 

kostendekkende premie. Namens de Consumentenbond liet directeur Bart Combée weten, dat de 

extra bijdrage van de werkgever van 2009 tot 2012 eenmalig was. De werknemers zouden wel 

meer kunnen bijdragen. De premieverdeling tussen werkgever (80%) en werknemers (20%) is 

circa vijftien jaar geleden vastgesteld. Destijds is besloten dat de werkgever een grote bijdrage 

gaf, omdat er een overschot was ontstaan. Het was volgens Combée niet de bedoeling daarmee 

een openeinderegeling in het leven te roepen.  
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