
 

 Verslag deelnemersbijeenkomst SPC i.l. op 21 juni 2016 
 
 

1. Opening/mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom en in het bijzonder de leden 
van het Verantwoordingsorgaan en Karel van Hoof, vice voorzitter van PNO Media (namens de 
werknemersorganisaties) en Coenraad Vos, actuaris van Media Pensioen Diensten (MPD), de 
uitvoeringsorganisatie van PNO Media. Beiden stellen zich kort voor. 
 
De stichting Pensioenfonds Consumentenbond heeft een tijdje niets laten horen en kan zich voorstellen 
dat er veel vragen zijn. Deze bijeenkomst is er vooral voor om alle vragen te beantwoorden. 
 
Officieel zijn de bestuursleden van de stichting ten tijde van de liquidatie een College van Vereffenaars 
(CvV) geworden. 
 
2. Jaarverslag 
Het concept jaarverslag versie d.d. 21 juni 2016 is vandaag door het college van vereffenaars (CvV) 
goedgekeurd.  
 
Ondanks een veelbewogen jaar is het pensioenfonds er nipt in geslaagd het resultaat op de beleggingen 
uit de rode cijfers te houden. De renteafdekking zorgt echter toch voor een negatief rendement van 
2,38% na kosten over heel 2015, waardoor het vermogen inclusief nieuwe inleg licht daalt van € 70 
miljoen naar € 69,5 miljoen.  
 
3. Financiële positie nu 
De dekkingsgraad eind mei was 97,1%. De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over de laatste 12 
maanden) kwam net onder de 100%. De dekkingsgraad van de SPC ligt net boven het gemiddelde van 
de markt, het gemiddelde van alle dekkingsgraden kwam eind april uit op 97% (SPC 97,5%). 

 
4. Toekomst pensioenfonds Consumentenbond 
De pensioenregeling van de Consumentenbond wordt per 1 januari 2016 door PNO Media uitgevoerd.  
 
De opgebouwde pensioenen tot die datum staan nog bij de Stichting Pensioenfonds Consumentenbond. 
Er is nog geen akkoord van De Nederlandsche Bank. Sinds december is het bestuur druk doende om de 
vele vragen van DNB te beantwoorden. Vorige week zijn opnieuw enkele vragen beantwoord, zoals over 
de keuze van de sterftetafels. Het bestuur verwacht binnenkort dat de verklaring van geen bezwaar 
wordt afgegeven.. 
Aangezien de dekkingsgraad van PNO Media lager is dan die van de SPC, betekent een collectieve 
waardeoverdracht dat de pensioenaanspraken eenmalig geïndexeerd zullen worden, grofweg met het 
verschil tussen de dekkingsgraden. Gedacht moet worden aan een pensioenverhoging van 5 a 8%. Wat 
die indexatie uiteindelijk wordt hangt af van wat het dekkingsgraadverschil is op het moment van de 
collectieve waardeoverdracht naar PNO Media.  
 
Een eventuele eenmalige indexatie bij de collectieve waardeoverdracht staat los van de korting daarna. 
De kans op korten bij PNO Media is naar verwachting behoorlijk groot; bij SPC is die kans ook zeker niet 
verwaarloosbaar. PNO Media moet korten als de dekkingsgraad eind 2016 onder de 90% uitkomt. 
Coenraad Vos verduidelijkt dit met een voorbeeld. Stel dat de dekkingsgraad 85% is, dan wordt de 
korting 5% verdeeld over 10 jaar. Dan wordt in het eerste jaar een korting doorgevoerd van 0,5%. Of er 
een jaar later weer zo’n korting plaatsvindt, hangt af van de dekkingsgraad eind 2017. Gevraagd wordt 
wat er gebeurt met de overdracht als het Verenigd Koninkrijk de EU besluit te verlaten (“Brexit”).  
Reinout licht toe dat daarover weinig met zekerheid is te melden. Wel is de stellige verwachting dat de 
eenmalige indexatie bij overdracht behoorlijk groter blijft dan de pensioenkortingen vanaf 2017 bij PNO 
Media. 
 
Ondermeer werd gevraagd of het bestuur, nu een akkoord door DNB maar uitblijft, niet contact zou 
moeten gaan leggen met andere partijen, zoals met de onlangs door Aegon opgerichte Algemene 
Pensioeninstelling. Het bestuur is ervan overtuigd dat PNO Media de beste optie is; op zoek gaan naar 
andere partijen is voorlopig niet aan de orde. 
 
Op de website van de Consumentenbond wordt zo nu en dan informatie gezet. Deze site kunt u in de 
gaten houden. Verder zal er via de gebruikelijke nieuwsbrief worden gecommuniceerd. 



 

 
5. Meldingen 
Op weg naar een collectieve waardeoverdracht heeft het bestuur enkele fouten ontdekt, die voor de 
communicatie over pensioen belangrijk zijn: 

a. Eerder is al via intranet van de Consumentenbond gecommuniceerd dat op 
Mijnpensioenoverzicht.nl geen juiste bedragen staan voor actieve deelnemers, omdat er 
ten tijde van de liquidatie dubbels zijn door opgaven van zwel PNO Media als SPC. De 
verwachte opbouw van actieve deelnemers is hierdoor te hoog. Deze onduidelijkheid is 
opgelost als de CWO heeft plaatsgevonden.  

b. Er is een nauwkeurige controle gedaan op de pensioenopbouw van actieve deelnemers 
van de SPC. Daaruit is naar voren gekomen dat voor 45 deelnemers de opbouw niet 
volledig correct is. Hoewel het over kleine bedragen gaat (enkele euro´s) worden deze 
verschillen uiteraard gecorrigeerd bij de collectieve waardeoverdracht. Echter kan het 
voorkomen dat de laatste UPO van Centraal Beheer Achmea niet geheel correct is. 

 
6. Sluiting en borrel 

De voorzitter sluit de vergadering en opent de borrel. 


