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Bestuurslid Rien Meijer opent de bijeenkomst en heet namens het voltallig aanwezige 
bestuur en adviseur Lennaert van Anken van Towers Watson  iedereen welkom. 
Secretaris van het bestuur Reinout van der Heijden licht de stand van zaken van het fonds 
toe.  
 
Financiële positie pensioenfonds 
Per eind november is een mager beleggingsresultaat geboekt van +0,2%. De opwaartse 
renteontwikkeling was hieraan mede debet. Zonder het rente-effect zou het 
beleggingsresultaat +1,6% hebben bedragen. De beurs heeft ook tegengezeten. Positief is 
dat onze portefeuille de wilde tijden van de afgelopen nazomer redelijk heeft doorstaan. Per 
eind november was onze actuele dekkingsgraad 101,4%, waarmee ons fonds zich nog steeds 
gunstig onderscheidt van menig ander pensioenfonds. 
 
Toekomst pensioenfonds en pensioenregeling van de Consumentenbond  
Voorzitter Rob Bakker stelt voorop dat het verantwoordelijkheidsbereik van het 
fondsbestuur bij een liquidatie zich beperkt tot de opgebouwde aanspraken, de “pot”; de 
werkgever gaat over de pensioenregeling en beslist dus over het onderbrengen daarvan bij 
een andere partij. Bakker licht uitgebreid het bestuursbesluit toe om tot liquidatie van het 
fonds over te gaan onder collectieve waardeoverdracht (CWO) van de opgebouwde 
aanspraken naar het pensioenfonds PNO Media. Hij roept in herinnering de eerder richting 
belanghebbenden gecommuniceerde overwegingen (onder meer in een Nieuwsbrief van 
afgelopen oktober) dat het fondsbestuur wegens de toegenomen regeldruk, de onzekerheid 
over de continuïteit van het bestuur, de geringe schaalgrootte die een te smalle basis 
oplevert voor de sterk stijgende kosten geen zelfstandig bestaansrecht meer aanwezig is 
voor ons fonds. Twee partijen waren in beeld om aansluiting bij te zoeken: Pensioenfonds 
Grafische Bedrijven (PGB) en PNO Media. Ondanks het gegeven van PNO Media een 4 
procentpunt lagere dekkingsgraad heeft dan PGB heeft het fondsbestuur voor wat de CWO 
betreft na grondige bestudering van beide opties geoordeeld dat PNO de beste papieren 
heeft. Voor deelnemers is de beste deal bereikt, die bij de overdracht perspectief biedt voor 
een interessante verhoging van ingegane pensioenen en de aanspraken van actieve 
deelnemers en slapers. In dit opzicht bleek die van PNO de aantrekkelijkste optie, terwijl aan 
de geringere dekkingspositie van PNO wat minder zwaar getild hoeft te worden omdat het 
nieuwe wettelijke toetsingskader de kansen op het korten op aanspraken sowieso kleiner 
maakt. 
 
Kirsten Kolkman, manager Personeel en Organisatie, licht namens de werkgever het 
voorgenomen besluit toe om ook de pensioenregeling bij PNO Media onder te brengen. 
Ook voor de regeling is PNO gunstiger dan onze huidige en ook dan PGB. De jaarlijkse 
pensioenopbouw, bij ons 1,75%, maar dit jaar eenmalig verlaagd naar 1,58%, bedraagt bij 
PNO het fiscale maximum van 1,875%. De opbouw vindt bovendien plaats over een hogere 



 

pensioengrondslag, omdat de franchise, het bedrag dat buiten beschouwing blijft bij de 
bepaling van het pensioengevend salaris, bij PNO lager is dan de huidige regeling. PNO 
vraagt bovendien een lagere pensioenpremie dan thans bij SPC aan de orde is. “We houden 
dus premie over. De verdeling van het premievoordeel is nog onderwerp van gesprek tussen 
werkgever en ondernemingsraad.” Een ander voordeel van de optie-PNO is dat het 
partnerpensioen, thans op risicobasis, bij PNO op kapitaalbasis wordt voortgezet, wat het 
onder meer mogelijk maakt die op pensioendatum uit te ruilen voor additioneel 
ouderdomspensioen. De opbouw van het partnerpensioen zal 70% van het 
ouderdomspensioen bedragen. 
Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen wordt ruim gebruik gemaakt. Uit de 
antwoorden komt nog het volgende naar voren: 
- De individuele spaarregeling zal bij PNO worden voortgezet. 
- De collectieve spaarregeling wordt bevroren en met de CWO aan PNO overgedragen 

waarbij het kapitaal wordt omgezet in individuele aanspraken. 
- De premie voor het partnerpensioen op kapitaalbasis zal weliswaar hoger zijn dan de 

huidige op risicobasis, maar daar staat tegenover dat daadwerkelijk kapitaal wordt 
opgebouwd. Het premieverhogende effect hiervan is meegenomen in het totale beeld, 
dat een  goedkopere regeling oplevert. 

- Het voornemen is de regeling al per 1 januari over te dragen; begin 2016 organiseert 
PNO in samenwerking met de werkgever een of meer voorlichtingsbijeenkomsten bij de 
Consumentenbond om de pensioenregeling verder toe te lichten. 

- Het proces van CWO zal nog een flink aantal maanden in het nieuwe jaar vergen, met 
name wegens de formele eisen vanuit de toezichthouder. Bij de overdracht zullen de 
ingegane pensioenen en de aanspraken een eenmalige verhoging ondergaan als 
consequentie van het dekkingsgraadverschil tussen SPC en PNO. 

- De mogelijkheid is reëel dat door de overgang naar PNO een deel van de 
kostenvoorziening bij SPC kan vrijvallen, hetgeen tot extra verhoging van de pensioenen 
kan leiden. 

- Het SPC-bestuur en het Verantwoordingsorgaan blijven in functie totdat “de deur 
dichtgaat”. Mocht de toezichthouder onverhoopt niet akkoord gaan met de 
voorgenomen CWO aan PNO, dan zal het fonds in principe worden voortgezet met de 
opgebouwde aanspraken; de overdracht van de pensioenregeling zal dan gewoon 
doorgaan. 

  
 
 


