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Binnen het pensioenfonds zijn er regelmatig 
vacatures. Denk daarbij aan het bestuur, het 
Verantwoordingsorgaan en commissies. Het 
pensioenfonds is daarom op zoek naar mensen met 
interesse voor pensioen en die (in de toekomst) 
een bijdrage willen leveren aan het functioneren 
van het pensioenfonds. Niet voor alle vacatures 
is diepgaande kennis van pensioen noodzakelijk. 
Wel is interesse en enthousiasme van belang. Door 
middel van een aantal opleidingssessies maak 
je kennis met pensioen en het pensioenfonds. 

Oproep

Pensioenbijeenkomsten
Pensioen is voor de meeste mensen een taai onderwerp. In combinatie met de gedachte 
“dat komt later wel” wordt weinig aandacht besteed aan het onderwerp. Ten onrechte: 
pensioen is na salaris de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Alle reden dus om daar een keer 
je aandacht aan te geven. Het pensioenfonds probeert daarbij te helpen door middel van 
pensioenbijeenkomsten.

Deelnemers aan de bijeenkomsten hebben 
voornamelijk positief gereageerd op de inhoud en 
de gegeven informatie. Voor het pensioenfonds 
is dit een extra stimulans met vergelijkbare 
bijeenkomsten door te gaan voor andere 
leeftijdsgroepen. Het is bedoeling nog dit najaar 
daarvoor de medewerkers geboren vóór 1967 uit 
te nodigen. Daarna volgen bijeenkomsten voor de 
jongere medewerkers.

Medewerkers die eerder met pensioen gaan 
dan 67 jaar zijn in maart uitgenodigd voor 
pensioenbijeenkomsten. Deze groep medewerkers 
staat namelijk het dichtst bij pensionering. In 
april zijn er vier sessies geweest die door 53 
medewerkers (een opkomst van 64%) zijn bezocht. 
Deze medewerkers stoppen tussen nu en 2021 met 
hun werk bij ROCKWOOL en zijn dus al redelijk dicht 
bij hun pensioendatum. Tijdens de bijeenkomsten 
is door Nicolle Gerritsen en Frank Reuling uitleg 
gegeven over welke uitkering verwacht mag 
worden en welke praktische zaken komen kijken 
bij pensionering. Daarbij is nadrukkelijk rekening 
gehouden met de vooraf door de medewerkers 
gestelde vragen. De tijdens de bijeenkomsten 
gebruikte presentatie is terug te vinden op de 
website: www.pensioenfondsrockwool.nl.

Geïnteresseerd? Neem voor meer informatie 
contact op met bestuurssecretaris Frank Reuling: 
0475-353079 of frank.reuling@rockwool.com 
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Omrekening naar pensioenleeftijd 
67 jaar

ouderdomspensioen dat hierdoor verder is verhoogd. De 
hele omrekening is “actuarieel neutraal” gebeurd, dat wil 
zeggen dat de waarde van de pensioenaanspraken exact 
hetzelfde is gebleven. Het blijft voor alle medewerkers 
mogelijk het pensioen eerder te laten ingaan dan 67 jaar 
of de eigen AOW-datum. De pensioenaanspraken worden 
dan weer herrekend naar de eerdere ingangsdatum. Dat 
is uiteraard wel een lagere uitkering omdat het pensioen 
eerder ingaat. Bij het ingaan van het pensioen kan gekozen 
worden voor hoog/laag uitkeringen. Op deze manier 
is het mogelijk bijvoorbeeld weer een vroegpensioen 
te “maken”. De verhoging van de pensioenleeftijd 
betekent voor alle medewerkers dat méér pensioen 
wordt opgebouwd. Bij de oude pensioenregelingen was 
namelijk sprake van stoppen met 62 of 65 jaar. Ieder extra 
gewerkt jaar leidt tot een hogere pensioenopbouw.

Een regelmatig terugkerende vraag van medewerkers is de verhoging van de pensioenleeftijd 
en de daarbij horende omrekening van het opgebouwde pensioen in het laatste 
pensioenreglement. Ook tijdens de pensioenbijeenkomsten is deze vraag nadrukkelijk aan 
de orde geweest. Bij verschillende medewerkers bestond het idee dat sprake was van een 
verslechtering ten opzichte van het oude reglement, onder meer doordat het prepensioen 
niet meer zichtbaar is. De omrekening is voor alle medewerkers van belang. Reden er in deze 
Nieuwsbrief ook aandacht aan te besteden. 

Vacature bestuur
De vacature binnen het bestuur vanuit de 
geleding gepensioneerden is ingevuld. 
Guido Monsieur is 
door het bestuur 
benoemd tot 
kandidaat bestuurder. 
Nadat de procedure 
bij De Nederlandsche 
Bank succesvol 
is doorlopen is 
daadwerkelijke 
benoeming mogelijk. 
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In de laatste jaren zijn er een aantal veranderingen 
doorgevoerd in de pensioenregeling van ROCKWOOL. 
Zo is in 2014 de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar 
en is in 2015 het opbouwpercentage aangepast. Het 
pensioenfonds heeft deze veranderingen aangegrepen 
om alle in het verleden opgebouwde pensioenen ook 
zo veel mogelijk om te zetten naar 67 jaar. Het grote 
voordeel hiervan voor deelnemers is dat het pensioen 
overzichtelijker wordt. Voor het pensioenfonds is het 
de winst dat de administratie van de pensioenregeling 
eenvoudiger wordt waardoor kosten worden bespaard. 

Hoe is de omrekening gedaan? Bij een verhoging van 
de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar worden de 
pensioenaanspraken verhoogd. Dat is ook logisch: de 
pensioenuitkering gaat namelijk later in. Bestaande 
(pre)pensioenaanspraken zijn ook omgerekend naar 
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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
De website is kort geleden op een aantal 
onderdelen aangepast, bijvoorbeeld met een 
nadere uitleg over de dekkingsgraad. Bezoek 
regelmatig de website van het pensioenfonds 
(www.pensioenfondsrockwool.nl) voor de 
laatste actualiteiten. Laat ons weten welke 
informatie je ook graag op de website wilt zien: 
pensioenfonds@rockwool.nl 

Jaarverslag 2015
In de laatste bestuursvergadering is het 
jaarverslag 2015 vastgesteld. Bij deze nieuwsbrief 
is een verkorte weergave van het jaarverslag 
opgenomen. Het volledige jaarverslag ligt tot 
1 augustus 2015 ter inzage op het bestuurs-
bureau en is ook te bekijken op de website: 
www.pensioenfondsrockwool.nl 

Waardeoverdracht
Omdat per 31 mei 2016 de beleidsdekkingsgraad 
van het fonds lager is dan 100% is het niet 
meer mogelijk waardeoverdrachten van en 
naar het fonds te realiseren. Het blijft wel 
mogelijk een verzoek tot waardeoverdracht in 
te dienen. De lopende trajecten worden echter 
opgeschort. Zodra de beleidsdekkingsgraad 
weer boven de 100% ligt worden alle lopende 
waardeoverdrachten weer hervat. 
Er geldt geen minimale termijn meer voor het 
aanvragen van waardeoverdracht. Dit betekent 
dat op elk gewenst moment gebruik kan worden 
gemaakt van het recht op waardeoverdracht. Voor 
meer informatie kan contact worden opgenomen 
met het bestuursbureau of rechtstreeks met AZL.

Herstelplan
Het herstelplan is per 1 januari 2016 geactualiseerd. 
Door De Nederlandsche Bank is inmiddels 
ingestemd met het geactualiseerde herstelplan. 
Per 1 januari 2017 wordt het herstelplan opnieuw 
actueel gemaakt.

Vacature verantwoordingsorgaan
Per 1 juli 2016 was Desiree Geenen aftredend lid 
van het Verantwoordingsorgaan. Zij is door het 
bestuur herbenoemd voor een periode van vier 
jaar.

Uniform pensioenoverzicht (UPO) 2016
Aan deelnemers is inmiddels het UPO 2016 
verstuurd. Hierin zijn de cijfers per 1 januari 2016 
opgenomen. Gepensioneerden ontvangen hun 
jaaroverzicht begin september. 

Vereniging van Gepensioneerden van 
Rockwool (VGR)
Bij deze Nieuwsbrief is een informatieblad van de 
VGR opgenomen. Het bestuur spreekt periodiek 
met het VGR over de ontwikkelingen bij het fonds 
en vraagt aandacht voor de rol van de VGR.

Pensioenbijeenkomst
De tweejaarlijkse bijeenkomst voor gepen-
sioneerden is dit jaar in november gepland. 
Zodra de datum definitief is ontvangen 
gepensioneerden hiervoor een uitnodiging.

Foto’s
In deze Nieuwsbrief staan foto’s van onze 
collega’s van Facility Management.
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Het kan niemand zijn ontgaan: pensioenfondsen 
zitten in zwaar weer. Dat geldt ook voor Pensioenfonds 
Rockwool. Op TV en in de krant komen mogelijke 
kortingen regelmatig aan bod. Hieronder wordt 
ingegaan op de vraag wanneer korting aan de orde 
is en hoe de situatie bij Pensioenfonds Rockwool is. 

In 2015 zijn nieuwe regels van kracht geworden 
die het pensioensysteem minder gevoelig 
moesten maken voor kortingen. De dekkingsgraad 
is daarbij de maatstaf. Er worden echter 
verschillende dekkingsgraden gebruikt die ieder 
een eigen functie hebben. Iedere maand wordt de 
dekkingsgraad berekend. Het gemiddelde van de 
dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden is 
de beleidsdekkingsgraad. Een pensioenfonds is 
financieel gezond als de dekkingsgraad hoger is 
dan het vereist vermogen. Voor ons pensioenfonds 
is dat vereist vermogen (circa) 117%. Naast het 
vereist eigen vermogen is er ook nog een minimaal 
vereist eigen vermogen: 104,2%. Wanneer de 

Korting?
beleidsdekkingsgraad 5 jaar achter elkaar lager is 
dan de 104,2% moeten de pensioenen direct worden 
gekort. Bij ons pensioenfonds kan dit in 2020 het 
geval zijn.

Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 117% moet 
een herstelplan worden gemaakt waaruit blijkt dat 
dit niveau weer binnen 10 jaar wordt gehaald. Op 
basis van de dekkingsgraad aan het begin van het 
jaar wordt bepaald of dat gaat lukken. De cijfers per 
1 januari 2016 geven aan dat geen korting nodig is. 
Inmiddels is de rente echter flink gedaald. Voor het 
pensioenfonds is dat ongunstig: de dekkingsgraad 
daalt hierdoor. De dekkingsgraad aan het einde van 
dit jaar bepaalt of een herstel binnen 10 jaar naar de 
vereiste dekkingsgraad van 117% lukt. Als dat niet zo 
is, dan is een korting van aanspraken noodzakelijk. 
Het bestuur heeft wel besloten dat een noodzakelijke 
korting wordt verdeeld over 10 jaar wanneer herstel 
niet binnen 10 jaar lukt. Op deze manier wordt de 
jaarlijkse korting beperkt.

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
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