
Bezetting bestuursbureau

De aanleiding voor de uitbreiding van het 
bestuursbureau (de medewerkers die vanuit 
Roermond werkzaam zijn voor ons pensioenfonds) is 
gelegen in de hogere belasting van de bestuursleden. 
Die wordt veroorzaakt door de toenemende 
regelgeving en het steeds strengere toezicht van de 
toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de 
Autoriteit Financiële Markten (AFM). 

Alle reden dus om stil te staan bij de nieuwe en de 
gaande medewerker bij het pensioenfonds.

Allereerst een aantal vragen aan Frank Reuling: 
wat is jouw achtergrond?
Ik ben de laatste negen jaar advocaat pensioenrecht 
geweest. Daarvoor heb ik bij verschillende financiële 
instellingen gewerkt. Deze verschillende ervaringen 
kan ik goed gebruiken in mijn nieuwe functie. Ik ben 
getrouwd, we hebben twee tienerkinderen en wonen 
in Vlijmen bij Den Bosch. 
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Wat ga je doen bij het pensioenfonds?
De financiële crisis heeft ervoor gezorgd dat het 
Nederlandse pensioensysteem in de problemen 
is gekomen. Veel pensioenfondsen hebben hun 
pensioenen moeten korten, iets dat we ons een 
aantal jaren geleden niet konden voorstellen. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat de wetgever steeds meer 
en ingewikkeldere regels heeft gemaakt om ons 
pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. Al 
die regelgeving is uitgestort over pensioenfondsen 
en zorgt voor enorm veel werk. Het is mijn taak om 
zoveel mogelijk ondersteunende en voorbereidende 
werkzaamheden uit te voeren. Dit betekent in feite 
dat ik ervoor moet zorgen dat het bestuur van het 
pensioenfonds in staat is te voldoen aan alle wet- en 
regelgeving. 

Je bent op 1 april gestart; wat zijn jouw eerste 
indrukken?
Hoewel Pensioenfonds Rockwool niet groot is, zijn 

zaken professioneel en goed 
aangepakt. Dat heeft er ook voor 
gezorgd dat het pensioenfonds, in 
tegenstelling tot een groot aantal 
andere kleinere pensioenfondsen, 
door DNB tot nu toe altijd positief 
is beoordeeld. De financiële positie 
van het fonds is weliswaar nog 
onvoldoende, maar we staan er 
beter voor dan een groot aantal 
andere fondsen.
De toenemende regelgeving is 
zonder extra capaciteit niet meer te 
behappen voor het pensioenbureau. 
Voor mij is het een mooie uitdaging 
om het pensioenfonds naar het 
nieuwe hogere niveau te tillen wat 
ook in het belang van de (gewezen) 
deelnemers en gepensioneerden is.
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Met ingang van 1 april 2015 is Frank Reuling als bestuurssecretaris in dienst gekomen. 
Jan Lodewijks, al vele jaren het gezicht van het pensioenfonds, heeft ervoor gekozen 
vanaf eind juli 2015 zijn (levensloop)verlof op te nemen. Zijn opvolging wordt op korte 
termijn ingevuld. 



Beleidsdekkingsgraad
vanaf 1 januari 2015 getoond. Tevens zijn hierin de 
minimaal vereiste dekkingsgraad (rood) en de ver-
eiste dekkingsgraad (groen) opgenomen.

In onze vorige nieuwsbrief hebben we de term dek-
kingsgraad belicht. De dekkingsgraad is een moment-
opname van de mate waarin de verplichtingen 
(lopende en toekomstige uitke-
ringen) gedekt worden door de 
bezittingen van het fonds.
Vanaf 2015 gelden nieuwe 
rekenregels waarbij de zoge-
naamde ‘beleidsdekkings-
graad’ is geïntroduceerd. Dit is 
het gemiddelde van de laatste 
twaalf maanddekkingsgraden. 
De beleidsdekkingsgraad zorgt 
ervoor dat de cijfers stabieler 
zijn: hierdoor hoeft een pensi-
oenfonds bijvoorbeeld minder 
snel te korten op de pensioe-
nen.
In onderstaand overzicht 
wordt de ontwikkeling van de 
beleidsdekkingsgraad (blauw) 
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Met ingang van 1 juli 2015 zijn er 
nieuwe wettelijke regels van toe-
passing op het gebied van pensi-
oencommunicatie. Het doel is om 
informatie duidelijker te laten zijn, 
maar ook om deelnemers zelf actief 
te laten zijn met het krijgen van 
inzicht in hun eigen pensioensitua-
tie. Om dat te bereiken worden ver-

Wet pensioencommunicatie
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De vertrekkende man bij het pensioenfonds is Jan 
Lodewijks. Voor velen het bekende aanspreekpunt bij 
iedere pensioenvraag binnen Rockwool. Jan maakt, 
voorafgaand aan zijn echte pensionering, gebruik 
van levensloopverlof na ruim 14 jaar werkzaam te zijn 
geweest voor het pensioenfonds.

Jan, hoe kijk jij terug op jouw tijd bij het 
pensioenfonds? 
Mijn taak bestond uit het beheer van de administratie 
en het informeren van de (gewezen) deelnemers. Veel 
voldoening heb ik gehaald aan het informeren van 
de medewerkers, zowel in persoonlijke gesprekken 
als in de presentaties die ik aan de diverse groepen 
medewerkers heb mogen geven. 

Voor de toekomst verwacht ik dat vanuit het 
pensioenbureau de informatievoorziening aan de 
deelnemers steeds meer zal worden overgenomen door 
het AZL. Hierdoor zal er meer aandacht gegeven kunnen 
worden voor vernieuwing van het communicatiebeleid 
en ondersteuning van het bestuur.

 Jan hoe ga je de komende vrije tijd invullen?
Binnenkort verwachten we weer opa en oma te 
worden van vier kleinkinderen. Met een totaal van 
10 kleinkinderen in de leeftijd tot vier jaar, kunnen 
we daar de eerstkomende tijd flink tijd aan besteden. 
Daarnaast blijft reizen onze gezamenlijke hobby, 
zodat we dat mooi combineren Deze zomer gaan we 
bijvoorbeeld naar Ecuador.

schillende veranderingen doorge-
voerd. Voor deelnemers aan pensi-
oenregelingen betekent dit bijvoor-
beeld een eenvoudigere startbrief 
en een duidelijker jaarlijks pensi-
oenoverzicht (UPO). De informatie 
van het pensioenregister wordt uit-
gebreid. Via het pensioenregister 
kan iedereen een overzicht krijgen 

van alle door hem of haar opge-
bouwde werkgeverspensioenen op 
de website www.mijnpensioen-
overzicht.nl. Daarnaast bieden de 
nieuwe regels de mogelijkheid om 
informatie digitaal te versturen. In 
de volgende Nieuwsbrief gaan we 
uitgebreider in op de concrete wijzi-
gingen en de gevolgen voor jou.
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Binnen het bestuur worden beslissingen genomen over het pensioen. Hieronder staan de 
nieuwtjes vanuit het bestuur en informatie over actuele ontwikkelingen op pensioengebied.

Nieuws uit het bestuur en overige 
actualiteiten
Website Pensioenfonds
Bezoek regelmatig de website van het pensioenfonds
(www.pensioenfondsrockwool.nl). Je vindt hier de 
laatste actuele situatie

Jaarverslag 2014
Door het bestuur van het pensioenfonds is het jaar-
verslag over 2014 vastgesteld. Zoals elders in deze 
nieuwsbrief te lezen is, zijn de beleggingsresultaten 
over 2014 uitstekend geweest. De dalende rente heeft 
echter gezorgd dat de verplichtingen van het pen-
sioenfonds eveneens veel hoger zijn gewaardeerd. 
Per saldo heeft het pensioenfonds nog nooit zoveel 
middelen gehad maar is er tegelijkertijd sprake van 
hogere verplichtingen. 
Het volledige jaarverslag is te bekijken op de website: 
www.pensioenfondsrockwool.nl. 
Het jaarverslag ligt ook tot 1 augustus 2015 ter inzage 
op het pensioenbureau bij Frank Reuling.

Dekkingsgraad
Per 31 mei 2015 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 
105,4%. De dalende rente zorgt ervoor dat de verplich-
tingen van het pensioenfonds steeds hoger worden. 
Het goede beleggingsresultaat kan dit helaas niet 
helemaal compenseren. De daling van de dekkings-
graad van het pensioenfonds is mede veroorzaakt door 
de wettelijke verplichting om een hogere voorziening 
aan te houden voor toekomstige kosten. De dekkings-
graad is hierdoor ongeveer 1% lager geworden.

Herstelplan
Met een dekkingsgraad (berekeningswijze 2014) van 
107,5% per 31 december 2014 heeft het pensioenfonds 
volgens de nieuwe rekenregels nog steeds een reser-
vetekort. In verband hiermee heeft het pensioenfonds 
opnieuw een herstelplan opgesteld. Dit herstelplan is 
door het bestuur vastgesteld en inmiddels ingestuurd 
naar de Nederlandsche Bank. Volgens de cijfers in dit 
herstelplan wordt herstel gerealiseerd in 2023; op dat 

moment komt de dekkingsgraad weer boven de voor 
het pensioenfonds vereiste 116,9%. 

Risicohouding
Een nieuw onderdeel van het nieuwe Financieel Toet-
singskader is de risicohouding van pensioenfondsen. 
Met risicohouding wordt bedoeld in hoeverre het 
pensioenfonds beleggingsrisico’s kan en wil lopen. 
De risicohouding moet na overleg met sociale part-
ners (werkgever en vakbonden), het verantwoor-
dingsorgaan en de raad van toezicht van het pensi-
oenfonds worden vastgesteld. In de komende periode 
zal het bestuur van het pensioenfonds de risicohou-
ding gaan bespreken met de verschillende partijen 
zodat de risicohouding voor de uiterste datum van 1 
oktober 2015 is vastgelegd.

Pensioenreglement
De wijzigingen van de pensioenregeling in 2015 
hebben we al in de vorige Nieuwsbrief opgenomen. 
Inmiddels zijn deze wijzigingen ook vastgelegd in 
een nieuw pensioenreglement 2015. Op de website is 
dit nieuwe pensioenreglement terug te vinden.

Waardeoverdracht
Met ingang van 1 januari 2015 geldt er geen mini-
male termijn meer voor het aanvragen van waardeo-
verdracht. Dit betekent dat op elk gewenst moment 
gebruik kan worden gemaakt van het recht op waar-
deoverdracht. Wanneer deelnemers nog pensioen-
aanspraken bij een pensioenfonds of verzekeraar 
uit een eerder dienstverband hebben, kunnen deze 
alsnog worden overgedragen aan Pensioenfonds 
Rockwool. Voor meer informatie kan contact worden 
opgenomen met het bestuursbureau of rechtstreeks 
met AZL.

Foto’s
In deze Nieuwsbrief staan foto’s van collega’s van 
Rockwool Technical Insulations.
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Het bestuur van de VGR heeft verzocht in de Nieuws-
brief aandacht te mogen vragen voor haar activitei-
ten. Daaraan komen we graag tegemoet. De VGR is in 
2012 opgericht en heeft als primair doel de belangen 
te behartigen voor de leden die nu of in de toekomst 
pensioen (gaan) ontvangen van Pensioenfonds Rock-
wool. Daarvoor vinden regelmatig gesprekken plaats 
met het bestuur van het pensioenfonds en de directie 
van Rockwool. Daarnaast onderhoudt de VGR contac-
ten met adviseurs en specialisten op het gebied van 
pensioenen. Voor meer informatie over lidmaatschap 
en achtergronden: www.vvgrockwool.nl. 

Vereniging van 
gepensioneerden 
van Rockwool (VGR)

De vacature voor 
een vertegenwoor-
diger vanuit de 
werknemers is 
inmiddels ingevuld 
met de benoeming 
van Jo van den 
Eijnden, hij is 
werkzaam als 
Senior Strategic 
Project Manager, 
we wensen Jo veel succes in deze rol.

In verband met het vertrek van voorzitter 
Mark Gerardts per 1 juli 2015 is er een 
vacature in het verantwoordingsorgaan 
voor de werkgeversvertegenwoordiging. 
Inmiddels worden gesprekken gevoerd 
over de invulling van deze vacature. 

Verantwoordings-
orgaan

De beleggingsresultaten van het pensioenfonds 
over 2014 zijn uitstekend geweest. Over de totale 
portefeuille werd een rendement gerealiseerd van 
maar liefst 24,2%! Niet alleen aandelen presteerden 
goed, met name ook de obligatieportefeuille heeft 
bijgedragen aan het mooie resultaat. De dalende 

Resultaten Beleggingsportefeuille 2014
obligatierente is hiervoor verantwoordelijk. 
Daarnaast hebben de renteswaps (hiermee dekt het 
pensioenfonds het risico van rentewijzigingen af) 
voor een extra rendement gezorgd. Het rendement 
over de diverse onderdelen van de portefeuille was 
over 2014 als volgt opgebouwd:

Obligaties 13,8%, 
Aandelen 16,3%, 
Vastgoed 2,1%. 
Renteswaps 10,4%. 
Op basis van de 
verdeling binnen de 
portefeuille en de 
compensatie door de 
renteswaps kwam 
het totale gemiddelde 
rendement uit op de 
genoemde 24,2%. 
Ook 2015 heeft een 
goede start gekend; 
over de periode tot 
en met mei 2015 
was het gemiddelde 
rendement van de 
beleggingen van het 
pensioenfonds 7,9%.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Totaal Rockwool 10,90% 2,70% 0,20% -2,30% 7,70% 10,80% 9,00% 9,30% 1,90% 24,20%
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Pensioenfonds Rockwool

Bezoekadres: Industrieweg 15 te Roermond
Postadres: Postbus 1160, 6040 KD Roermond
Telefoon: 0475 - 35 36 23, E-mail: pensioenfonds@rockwool.nl
AZL Heerlen, telefoon 045-5763665, pf-rockwool@azl.eu


