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Op dinsdag 18 december lichtte het bestuur van Stichting Pensioenfonds Consumentenbond de voorlopige 

resultaten over 2012 en verdere ontwikkelingen toe. Er waren enkele tientallen deelnemers die hun 
belangstelling toonden. Ramon Boender gaf een toelichting op de financiële situatie  ultimo november. De 

rendementen zijn overall positief. Niet enkel de vastrentende waarden hebben een goede performance 
laten zien, maar ook aandelen en vastgoed. De dekkingsgraad is gestegen tot 108%,mede door de 

nieuwe renteregels volgens DNB per 30 september. Boender maakte wel de kanttekening dat we nog niet 
veilig zijn en dat er niet genoeg vermogen is om de pensioenen te indexeren. Anders dan bij veel andere 

pensioenfondsen is het korten op pensioenen bij het pensioenfonds van de Consumentenbond niet aan de 

orde. 
Vervolgens heeft het bestuur uitgebreid de gevolgen toegelicht van de geleidelijke verhoging van 

de AOW-leeftijd vanaf 2013. De deelnemers ontvingen een tabel waarin op basis van de geboortedatum 
de pensioendatum vanaf 2013 stond vermeld. Naar aanleiding hiervan ontstond er een discussie  over 

welke veranderingen worden overwogen bij een mogelijke aanpassing van de pensioenregeling naar 67. 

Die aanpassing is zeer waarschijnlijk noodzakelijk, omdat de met de werkgever afgesproken 
pensioenpremie niet voldoende is om de pensioenregeling in de lucht te houden. De vakbond had in 

dezelfde week zijn leden een oordeel gevraagd over de aanpassing van de regeling, die in alle 
voorgestelde opties minder werd, zelfs als de pensioenpremie (licht) zou worden verhoogd.  

Het was de deelnemers niet duidelijk wat de term pensioenrichtleeftijd inhield. Ook waren er 

enkele gewezen deelnemers (ex werknemers van de Consumentenbond)  die zich zorgen maakten over 
aanpassing van de pensioenrichtleeftijd, vooral diegenen die als gevolg van de recente reorganisatie met 

een regeling afscheid hebben genomen. Het bestuur maakte duidelijk geen zeggenschap te hebben over 
de regeling, aangezien dat iets is tussen werkgever en werknemers. P&O benadrukte wel dat de 

pensioendatum flexibel blijft. Medewerkers kunnen dus nog altijd kiezen voor pensioen vanaf 65 jaar, 
maar de hoogte van de uitkering is dan wel lager dan bij de regeling tot ultimo 2012.   

Zodra de werkgever, vakbonden en de OR het eens geworden zijn over de aanpassingen in de 

pensioenregeling zal het bestuur van het pensioenfonds zich buigen over de praktische kanten van de 
uitvoering. De deelnemers zullen hierover in het voorjaar van 2013 een nieuwsbrief ontvangen. 

 


