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De pensioenen worden verhoogd
In 2006 zijn de pensioenen voor de laatste keer verhoogd. In 2013 is er zelfs een verlaging 
van de opgebouwde pensioenen geweest. Het is dan ook goed nieuws dat de pensioenen in 
2023 kunnen worden verhoogd. 

De lage dekkingsgraad van het pensioenfonds heeft 
ervoor gezorgd dat er al vele jaren geen verhoging 
(indexatie) van pensioenen mogelijk was. Met 
name de steeds verder dalende rente zorgde voor 
die lage dekkingsgraad. Volgens de huidige wet- 
en regelgeving mogen de pensioenen pas worden 
verhoogd vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. 
Per eind september was deze beleidsdekkingsgraad 
bij ons fonds 109,5%. Vooruitlopend op het in te 
voeren nieuwe pensioenstelsel heeft de wetgever 
de grens voor verhoging van pensioenen in 2022 
eenmalig verlaagd naar 105%. Het bestuur heeft 
besloten van deze versoepeling gebruik te maken 
om zo de pensioenen van (gewezen) deelnemers en 
gepensioneerden te verhogen.

Bij de mogelijke verhoging heeft het bestuur 
onder meer gekeken naar de indexatieachterstand 
van actieven en inactieven en de gevolgen voor 
een toekomstige overgang naar het nieuwe 
pensioenstelsel. Op basis van een evenwichtige 

belangenafweging heeft het bestuur besloten de 
door de medewerkers van ROCKWOOL opgebouwde 
pensioenen per 1 januari 2023 te verhogen met 
2,8%. Dit is de maximaal mogelijke verhoging. Als 
maatstaf geldt namelijk de in de cao voor 2022 
vastgelegde salarisverhoging. 

De pensioenen van de gepensioneerden en gewezen 
deelnemers worden per 1 januari 2023 verhoogd 
met 6,4%. AZL verwerkt de verhogingen van de 
pensioenen in de administratie zodat voor de in 
januari 2023 uit te pensioenen al de hogere bedragen 
gelden. 

Of de pensioenen ook in de komende jaren kunnen 
worden verhoogd is onzeker. De versoepelde regels 
gelden namelijk alleen voor 2022. De ontwikkeling 
van de dekkingsgraad én het al dan niet doorgaan 
van de nieuwe pensioenwetgeving bepalen de 
indexatiemogelijkheden voor de toekomst.
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Bijna 300 mensen hebben de zes 
bijeenkomsten bezocht. Het is nog 
onzeker of de wetgeving voor het nieuwe 
pensioenstelsel doorgaat. Wanneer de 
Tweede Kamer ermee instemt moet ook 
de Eerste Kamer zich er nog over buigen. 
De beoogde ingangsdatum is 1 juli 2023, 
maar dat kan ook nog een latere datum 
worden. Het is wel de bedoeling dat 
pensioenfondsen uiterlijk 1 januari 2027 
overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel.

ROCKWOOL en FNV hebben het voornemen 
uitgesproken te willen invaren in het 
nieuwe pensioenstelsel. Invaren betekent 
dat het bestaande bij het pensioenfonds 
opgebouwde pensioenkapitaal wordt 
omgezet naar het nieuwe stelsel. Er 
zijn berekeningen gemaakt waaruit kan worden 
geconcludeerd dat het overgaan naar het nieuwe 
pensioenstelsel voor alle groepen belanghebbenden 
positief uitpakt. Het nieuwe pensioenstelsel leidt 
volgens die berekeningen tot hogere pensioenen. Er is 
door ROCKWOOL en FNV nog geen definitieve keuze 
gemaakt voor de soort pensioenregeling in het nieuwe 
stelsel. Dit wordt voor het komende jaar op de agenda 
gezet. 

In het nieuwe pensioenstelsel wordt geen pensioen 
meer opgebouwd op basis van pensioenaanspraken 
zoals nu het geval is. Iedere deelnemer krijgt een 
eigen deel toegewezen van het pensioenkapitaal 
van het pensioenfonds. De jaarlijkse premie wordt 
aan dat kapitaal toegevoegd. Ook het positieve of 
negatieve beleggingsrendement wordt aan het 
kapitaal toegevoegd. Op de pensioendatum wordt 
het dan aanwezige pensioenkapitaal omgezet naar 
jaarlijkse pensioenuitkeringen. Afhankelijk van 
de soort pensioenregeling van ROCKWOOL en FNV 
is er sprake van een collectief beleggingskapitaal 
of een meer individueel beleggingskapitaal. Dat 
beleggingskapitaal wordt door het pensioenfonds 
beheerd. Het pensioenfonds is ook verantwoordelijk 
voor de verdeling van het pensioenkapitaal op het 
moment van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 
Iedere (gewezen) deelnemer en gepensioneerde krijgt 
dan een deel van de (nu) E 365 mln belegd vermogen 
van het pensioenfonds toegewezen.

In het nieuwe pensioenstelsel is geen sprake meer 
van een dekkingsgraad. Een verhoging/indexatie 
van pensioenen is dan gebaseerd op de gerealiseerde 

Op 22 en 28 november en 2 december zijn er deelnemersbijeenkomsten geweest. Daarin stond 
het nieuwe pensioenstelsel in Nederland centraal daarnaast is ook stilgestaan bij de toekomst 
van het pensioenfonds, de pensioenopbouw 2023 en indexatie van pensioenen.

Deelnemersbijeenkomsten

beleggingsrendementen. Daarmee is verhoging sneller 
mogelijk maar ook verlagingen van pensioenen gaan 
eerder plaatsvinden. Mee- en tegenvallers kunnen wel 
worden verspreid over 10 jaar. Er kan daarnaast ook een 
solidariteitsreserve worden gevormd voor negatieve 
rendementen.

Het pensioenfonds gaat door met het voorbereiden op 
het nieuwe pensioenstelsel. Als voorgenomen datum 
voor overgang is 1 januari 2026 vastgesteld. 

Voor degene die niet in de gelegenheid was 
aanwezig te zijn bij een deelnemersbijeenkomst, is 
de informatie daarvan beschikbaar op de website: 
www.pensioenfondsrockwool.nl Daar staat ook 
een opname van de presentatie, zodat het nog kan 
worden teruggekeken. Meer informatie over het 
nieuwe pensioenstelsel is beschikbaar op www.
onsnieuwepensioen.nl Op deze gezamenlijke website 
van overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties 
wordt een uitgebreide uitleg gegeven over het nieuwe 
pensioenstelsel en de keuzemogelijkheden daarin. 

Voor vragen en opmerkingen kan contact op worden 
genomen met het bestuursbureau: pensioenfonds@
rockwool.nl of 0475-353079.
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In het pensioenreglement is de beoogde 
pensioenopbouw 1,875% per jaar. Bij 40 jaar 
deelnemen zou dat leiden tot een pensioen van 75% 
van het gemiddelde salaris. Al enkele jaren is de 
vaste premie die door werkgever en medewerkers 
wordt betaald onvoldoende voor het inkopen van 
de beoogde pensioenen. Zo was de pensioenopbouw 
in 2022 1,440%. Bij de berekening van de inkoop van 
pensioenen moet het pensioenfonds uitgaan van een 
gemiddelde rente van de afgelopen 10 jaar. Hoewel de 
rente het afgelopen jaar zeer sterk is gestegen, tellen 
ook de lage rentes van de afgelopen jaren dus nog 
mee. Daardoor is de pensioenopbouw van 1,457% in 
2023 maar beperkt hoger dan in 2022.

De lager dan beoogde opbouw zorgt ervoor dat het 
uiteindelijk te ontvangen pensioen misschien gaat 
tegenvallen. Het is daarom goed daar nu al actie in 
te ondernemen. Dat begint met inzicht krijgen in de 
hoogte van het nu al opgebouwde pensioen en de nog 
te verwachten pensioenopbouw in de toekomst. Het 
jaarlijkse pensioenoverzicht geeft hiervoor de cijfers. 
Vervolgens kunnen de toekomstige uitgaven worden 
ingeschat. In onze vorige nieuwsbrief hebben wij hier 
uitgebreider aandacht besteed.

Hoewel pensionering mogelijk nog ver in de toekomst 
ligt, is het toch belangrijk al vroeg te kijken naar het 

De pensioenopbouw voor ROCKWOOL medewerkers wordt in 2023 verhoogd. Toch blijft de 
opbouw lager dan de in het pensioenreglement opgenomen beoogde opbouw.

Pensioenopbouw 2023

pensioeninkomen. Bijsturen is dan nog mogelijk. Dat 
bijsturen kan bijvoorbeeld door extra geld te reserveren 
of (vaste) lasten op termijn lager te maken. Wanneer dat 
vlak voor de pensioendatum nog moet gebeuren is het 
mogelijk al te laat. 

Opbouw van pensioen gaat ook in 2023 plaatsvinden 
bij het pensioenfonds. ROCKWOOL en FNV hebben 
geconcludeerd dat het beperkte voordeel van 
pensioenopbouw bij een ander pensioenfonds 
niet opweegt tegen de meerkosten die dit met zich 
meebrengt. Voor 2024 en volgende jaren is nog geen 
keuze gemaakt. 

Door middel van een online deelnemersonderzoek 
willen we graag de mening van (gewezen) 
deelnemers en gepensioneerden horen. Voor het 
onderzoek hebben wij Kien onderzoek ingeschakeld. 
Onderwerp van het onderzoek is de communicatie 
door en van het pensioenfonds. Wat is goed, wat 
kan beter en wat kan anders? Denk daarbij onder 
meer aan wel/niet digitaal communiceren, meer of 

Wij hebben jouw hulp nodig voor de 
communicatie vanuit het pensioenfonds. 
Doe daarom mee aan het 
deelnemersonderzoek.

Help jij ons?

minder nieuwsbrieven en aan welke onderwerpen 
moet meer aandacht worden besteed? Graag 
nodigen wij daarom iedereen uit deel te nemen aan 
het onderzoek. Deelname kost circa 15 minuten. Op  
9 december is daarvoor een brief met internetadres 
en toegangscode gestuurd. Een hoge deelname helpt 
ons enorm bij onze toekomstige communicatie!
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Verhoging AOW-leeftijd
Ieder jaar wordt gekeken of de AOW-leeftijd moet 
worden aangepast. De definitieve AOW-leeftijd wordt 
vijf jaar vooraf vastgesteld. Voor 2028 is de AOW 
leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Deze 
AOW-datum geldt voor mensen die geboren zijn in 
1961.

Stijging dekkingsgraad
De stijging van de dekkingsgraad heeft zich in de 
tweede helft van dit jaar voortgezet. Per eind oktober 
was de dekkingsgraad 115,2%. Eind november is de 
dekkingsgraad gedaald naar …%. Dat komt doordat 
bij de berekening van die laatste dekkingsgraad 
al rekening is gehouden met de verhoging van de 
pensioenen per 1 januari 2023. 

Verwerkingstijden AZL
AZL verzorgt de deelnemersadministratie van het 
pensioenfonds. Eerder dit jaar had AZL te maken 
met personeelstekorten en een hoge werkvoorraad. 
Daardoor werden vragen van deelnemers niet altijd 
binnen de afgesproken termijnen afgehandeld. 
Inmiddels is volgens AZL er bijna geen sprake meer 
van achterstanden of lange wachttijden. Wanneer die 
toch worden ervaren horen wij dat graag: we kunnen 
dan AZL daarop aanspreken. Lange wachttijden 
kunnen per mail worden gemeld: pensioenfonds@
rockwool.nl of 0475-353079.

Aanschrijfbrief pensionering
AZL schrijft (gewezen) medewerkers die over zes 
maanden hun AOW-datum bereiken aan door middel 
van een zogenaamde pensioneringsbrief. Hierin 
staan de te verwachten pensioenbedragen vanaf 

Alle nieuwsberichten over pensioen en het pensioenfonds worden op de website geplaatst: 
bezoek daarom regelmatig www.pensioenfondsrockwool.nl 

Nieuws uit het bestuur en overige actualiteiten
AOW-datum en wordt informatie gegeven over 
uitruilmogelijkheden. De medewerkers die in het 
derde kwartaal van 2023 AOW-gerechtigd worden 
ontvangen de pensioneringsbrief drie maanden 
voor hun AOW-datum. Dit heeft te maken met een 
mogelijk/verwacht uitstel van de wetgeving van een 
bedrag ineens (zie daarvoor onze vorige nieuwsbrief). 

Toezicht: Visitatiecommissie vervangt 
Raad van Toezicht
In de nieuwsbrief van December 2021 is aangekondigd 
dat het toezichtmodel van het pensioenfonds zou 
worden aangepast. Een visitatiecommissie zou de 
Raad van Toezicht gaan vervangen. In september 
van dit jaar zijn daarvoor de statuten van het 
pensioenfonds aangepast. Daaraan voorafgaand 
heeft het verantwoordingsorgaan gesprekken 
gevoerd met verschillende kandidaten. Door het 
verantwoordingsorgaan zijn Alieke Doornink, 
Joyce van Dorssen en Harald de Valck als leden van 
de visitatiecommissie voorgedragen. Het bestuur 
heeft hen in die rol benoemd. Harald de Valck was 
voorheen voorzitter van de Raad van Toezicht; 
hiermee wordt een soepele overgang naar de nieuwe 
organisatiestructuur gerealiseerd.

Vereniging van Gepensioneerden van 
Rockwool (VvGR)
Bij deze nieuwsbrief is een flyer opgenomen van de 
VvGR.

Foto’s
In deze Nieuwsbrief staan foto’s van medewerkers 
van het laboratorium.
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