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We bereiden ons voor op betere tijden
Ons fonds was zich aan het  bezinnen op de toekomst. We zouden ophouden 

te bestaan en de pensioenen overdragen aan een verzekeraar. Echter, dit 

voorjaar lieten wij u al weten dat we door corona een pas op de plaats 

maken. En nog steeds bereiden we ons voor op betere tijden en gewijzigde 

 omstandigheden.

Financiële positie
Zoals u weet, proberen we elk jaar 
de pensioenen met een percentage 
te  verhogen. Dat kan alleen als onze 
 financiële positie daarvoor goed 
 genoeg is. Per 1 januari 2020  hebben 
we de pensioenen nog kunnen 
 verhogen met 0,43%. Door corona 
en de lage rente hebben we in 2020 
 echter financieel geen goed jaar (zie 
ook pagina 4). Uitgaande van de 
 informatie op dit  moment (oktober), ziet 
het ernaar uit dat we de  pensioenen 
per 1  januari  2021 niet of slechts een 
klein beetje kunnen verhogen. In de 
media leest en hoort u over pensioen
verlágingen. Dat is bij ons fonds in 
ieder geval niet aan de orde. 

Door corona zitten we financieel in 
onrustig vaarwater. Dat was begin dit 
jaar zo, dat is nog steeds zo. Met de 
tweede golf aan besmettingen is de 
economische onzekerheid op de lange 
termijn alleen maar groter geworden. 
Ook de financiële markten blijven 
onrustig.

Zolang er nog zoveel onzeker is, 
 betekent dit voor ons dat we nog 
steeds een pas op de plaats moeten 
maken met onze toekomstplannen. 
Stabiliteit is nodig om ervoor te zorgen 
dat we uw pensioen op een goede 
manier kunnen onderbrengen bij een 
andere partij. Zorgvuldigheid gaat voor 
snelheid. Uw pensioen is te belangrijk 
om over één nacht ijs te gaan. Dat doen 
we dan ook niet.

Nieuw pensioenstelsel
Dit betekent overigens niet dat we 
stilzitten. De veranderingen in de 

pensioenwereld gaan in een rap 
tempo verder. De afspraken over een 
nieuw pensioenstelsel zijn eind juni 
verder op hoofdlijnen uitgewerkt. We 
 volgen nauwkeurig welke kansen en/of 
 beperkingen dit schept voor ons fonds 
en onze deelnemers. Dit is ook belang
rijke input voor onze huidige strategie 
en beleid.

Uitbreiding bestuur
Ook is besloten om ons bestuur uit 
te breiden. We hebben drie nieuwe 
 collega’s erbij gekregen om ervoor 
te zorgen dat we alle  deskundigheid 
in huis hebben om alle  wettelijke 
 sleutelfunctieposities te kunnen 
 ver vullen. Daarmee voldoen we aan 
 nieuwe Europese richtlijnen voor 
 pensioenfondsbesturen. De nieuwe 
bestuurders stellen zich in deze 
nieuwsbrief (en op de website) graag 
aan u voor. 

Geen AVV dit jaar
Vanwege corona hebben we 
onze  Algemene Vergadering van 
 Verzekerden (AVV) afgelast. In 
plaats daarvan  informeren wij u 
met deze extra nieuwsbrief. We 
 hopen dat we volgend jaar weer 
‘gewoon’ live bij elkaar kunnen 
komen,  zoals u dat van ons ge-
wend bent. De datum is al  geprikt: 
maandag 22 november 2021. 
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Esmé Wiertz
Onafhankelijk lid van het bestuur sinds 1 september 2020.
Esmé vervult ook de rol van Sleutelfunctiehouder Risicobeheer. 

Meer informatie over Esmé staat op: www.pensioenfondshenkel.nl/esme-wiertz

Peter van Eekelen
Onafhankelijk lid van het bestuur sinds 1 september 2020.
Peter heeft als eerste aandachtsgebied onze beleggingen. Daarnaast is communicatie een belangrijk aspect. 

Meer informatie over Peter staat op: www.pensioenfondshenkel.nl/peter-van-eekelen

 Pierre Akkermans
Onafhankelijk voorzitter van het bestuur sinds 19 oktober 2020.
Pierre heeft als eerste aandachtsgebied het waarborgen van een krachtige samenhang en transparantie in het 
bestuur (governance) en zorgen voor een evenwichtige belangenafweging bij besluiten.

Pierre vervult daarnaast de rol van Sleutelfunctiehouder Interne Audit.
Meer informatie over Pierre staat op: www.pensioenfondshenkel.nl/pierre-akkermans

Wij stellen graag onze nieuwe 
 bestuursleden aan u voor

De belangrijkste uitdaging: ‘De toekomstbestendigheid 
van Pensioenfonds Henkel is al enkele jaren onderwerp van 
gesprek. In de komende  periode  hebben we als bestuur 
de belangrijke taak om zowel het pensioenfonds draaiende 
te houden als ons voor te bereiden op de liquidatie. De 
 omstandigheden in de markt kunnen we niet  beïnvloeden, 
maar we kunnen wel zo goed mogelijk voorsorteren. 
 Gedegen  risicomanagement helpt bij het onderbouwen van 
de keuzes die we als bestuur maken.’

Een persoonlijke boodschap: ‘Helaas kan de AVV dit jaar 
niet plaatsvinden. Ik kan me voorstellen dat de AVV normaal 
het  moment is waarop het bestuur dichtbij staat en aan
spreekbaar is voor vragen en opmerkingen. Ik hoop dat we 
elkaar in 2021 wél kunnen ontmoeten en dat we – als er in de 
tussentijd vragen/onduidelijkheden zijn – deze toch kunnen 
beantwoorden voor u.’

De belangrijkste uitdaging: ‘Heel belangrijk is waar wij als 
bestuur de beste haven vinden voor het  onderbrengen van 
de pensioenen van onze deelnemers. En even zo belangrijk is 
dat wij erin slagen de toekomstige jaarlijkse  verhogingen van 
die pensioenen veilig te stellen.’

Een persoonlijke boodschap: ‘Op dit moment is het nieuwe 
 pensioencontract actueel. Voor Pensioenfonds Henkel lijkt 
dat minder relevant, omdat het fonds geen deelnemers meer 
heeft die nu nog pensioen opbouwen via hun werk.  Niettemin 
zal ik als bestuurslid het punt op de agenda willen zetten om 
na te gaan of het van belang kan zijn voor onze deelnemers.’

De belangrijkste uitdaging: ‘Pensioenfonds Henkel is een 
zeer klein en gesloten fonds. We zien veel fondsen samen
gaan in de Nederlandse pensioensector. Het ligt voor de hand 
dat ook ons fonds opgaat in een groter geheel. De uitdaging 
is om dat voor de deelnemers en de werkgever op een 
zo goed mogelijke wijze te doen, maar ook de continuïteit 
van ons fonds te waarborgen als het nog niet zo ver is. Zo 
moeten we ons gedegen voorbereiden op de invoering van 
het nieuwe pensioenstelsel, alsof het fonds nog jaren lang zal 
bestaan. Dat vergt veel van het bestuur, maar die uitdaging 
kunnen we aan.‘

Een persoonlijke boodschap: ‘Ik ken het fonds goed vanuit 
mijn eerdere functie (als compliance en privacy officer, red.). 
Het spreekt mij aan dat ik mede uitvoering mag geven aan 
een van de belangrijkste zaken in het leven van de burger, 
namelijk een goede pensioenregeling. Dit fonds heeft een 
open cultuur en goede onderlinge verhoudingen. Dat maakt 
het extra leuk.’
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Sinds zijn pensionering in maart 2003 is hij geregeld van de partij op onze 

Algemene Vergadering van Verzekerden (AVV). Herinneringen over de tijd 

bij Henkel haalt hij twee maal per jaar op met een vaste groep oud-collega’s 

van Henkel.

Vanuit zijn appartement in Zeewolde 
vertelt Douwe de Vries: ‘Midden in 
deze coronatijd zijn we in mei verhuisd 
van ons mooie huis aan het water naar 
een levensloopbestendig appartement. 
Deze stap hebben we samen kunnen 
beslissen.

De pensioendatum (met 62 jaar) 
kwam vroeger dan ik zelf gekozen zou 
 hebben. Dus heb ik nog een aantal 
jaren via een payroll constructie bij 
Henkel gewerkt. Ik zie mezelf wel als 
een “workaholic”. ‘

Geen spijt
Douwe de Vries begon eind 1964 bij 
Henkel als junior vertegenwoordiger 
buitendienst. Hij kijkt met veel plezier 
terug op zijn lange carrière bij wat 
hij omschrijft als een ‘warm familie
bedrijf’: ‘Ook vanuit Duitsland voelde je 

 waardering. De start van mijn carrière 
viel samen met de opkomst van de 
supermarkten, zoals wij die nu  kennen. 
De buitendienst bestond daarom 
wel uit zo’n 70 vertegenwoordigers 
van Henkel producten. Ik heb vele, 
vele kilometers gereden. Er zijn ook 
jaren geweest dat ik de hele week in 
 Amsterdam op hotel zat. Ik heb een 
fantastische tijd gehad bij Henkel.’ 

De jaarlijkse vergadering
Het aantal deelnemers aan de AVV 
neemt de afgelopen jaren toe. ‘Het 
bestuur heeft het niet altijd makkelijk. 
Wet en regelgeving zijn aangescherpt 
en de toekomst van ons pensioen
fonds moet geregeld worden. Ik heb 
er vertrouwen in dat ons bestuur voor 
een toekomstbestendige constructie 
zorgt. En chapeau voor Henkel zelf. 
Ze laten ons niet eentweedrie vallen. 

Ze storten bij als ons pensioenfonds in 
de problemen dreigt te komen. Door 
naar de vergadering te gaan, wil ik mijn 
waardering laten blijken.

Mijn persoonlijke boodschap: laat het 
bestuur weten dat je je pensioen – en 
het werk van het bestuur – belangrijk 
vindt. Schrijf een keer een mail of kom 
in 2021 eens naar de vergadering.’

Contact met oud-collega’s
Twee keer per jaar ontmoet 
 Douwe de Vries een aantal oud 
collega’s. ‘Zo hoor je hoe het met 
 andere oudcollega’s is. Het is altijd 
leuk om elkaar weer te spreken, 
 herinneringen op te halen,  anekdotes 
te delen. Zo delen we samen het 
Henkelgevoel van toen. En hopelijk kan 
dat volgend jaar ook weer op de AVV.’

‘Fantastische tijd gehad bij Henkel’

Met heel veel plezier 

kijkt de gepensioneerde 

Field Sales Manager 

 Douwe de Vries (78) 

terug op zijn werkzame 

leven bij Henkel. 

‘We delen het 

Henkel-gevoel’
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Pensioenfonds Henkel Nederland B.V. De nieuwsbrief verschijnt 
(minimaal) één keer per jaar. Aan de tekst van deze nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u 
alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van ons fonds. Het adres van ons fonds is Postbus 4471,  
6401 CZ Heerlen. Of kijk op www.pensioenfondshenkel.nl.

Hoe staat het met ons 

herstelplan?

In het voorjaar hebben we een 
nieuw herstelplan  ingediend 
bij De Nederlandsche Bank. 
Daarin staat hoe we  binnen 
twee jaar  ervoor willen  zorgen 
dat onze dekkingsgraad 
weer op of  boven de Vereiste 
 dekkingsgraad (=  groene lijn in 
de grafiek)  uitkomt, zo’n 115%. 
Door  corona lopen we helaas 
achter op ons herstelplan, maar 
de situatie is nog niet zodanig 
dat we de  sponsor (Henkel) om 
een  bijdrage moeten vragen. 
Ook voor komend jaar ziet het 
verhaal er niet rooskleurig uit. 
Vanaf januari moeten we gaan 
rekenen met een nieuwe, lagere, 
rekenrente en lagere rende-
menten. Hierdoor daalt onze 
 dekkingsgraad en vermindert 
onze capaciteit om te herstellen. 

Onze actuele 
financiëlepositie
Op onze website publiceren we tegenwoordig maandelijks (i.p.v. elk 
kwartaal) de actuele stand van zaken over onze financiële positie. Dat 
doen wij aan de hand van een grafiek. Op de website staat ook meer 
uitleg over wat de lijnen precies betekenen. Voor meer informatie kijk op: 
www.pensioenfondshenkel.nl/overhetfonds. Klik op Actuele cijfers.

Nieuw in onze organisatie
We hebben twee nieuwe commissies, drie nieuwe bestuursleden en een nieuwe compliance en privacy officer.
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Commissie 
Risicobeheer

Beleggingsadvies-
commissie

Nieuw in het 
bestuur

Compliance en
privacy officer

Deze nieuwe commissies bewaken de ontwikkelingen
van onze beleggingen en het risicobeheer

Pierre Akkermans (voorzitter)
Esmé Wiertz

Peter van Eekelen

Jacqueline Verhulst
Benoemd tot vervanging

van Pierre Akkermans


