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Nieuwe website: 
www.pensioenfondsrockwool.nl !

over pensioenen bij andere pensioenfondsen 
dan biedt www.mijnpensioenoverzicht.nl je alle 
informatie. Denk daarbij aan je AOW, eerdere 
werkgevers maar bijvoorbeeld ook aan de Rockwool 
pensioenspaarregeling. 

Pensioenscan
Een andere toevoeging is de “Pensioenscan”. Dit is 
een rekenmodule waarmee je op een eenvoudige 
manier kunt zien hoe jouw pensioensituatie is. Door 
invoering van een beperkt aantal gegevens zie je of 
jouw pensioeninkomen voldoende is of dat er in de 
toekomst tekorten ontstaan: meten is weten! Met 
de pensioenscan krijg je hopelijk een bevestiging 
dat je pensioensituatie dik in orde is. Is dat niet 
het geval dan kun je, wellicht in overleg met een 
financieel adviseur, nog maatregelen treffen om je 
pensioensituatie te verbeteren.

Sinds november 2011 heeft Pensioenfonds Rockwool een eigen website. Inmiddels was 
die website wel toe aan een opfrisbeurt. Begin juli is een nieuwe website gelanceerd. 
Met de nieuwe site wordt een flinke stap vooruit gezet: een moderne uitstraling, meer 
informatie voor deelnemers en klaar voor toekomstige ontwikkelingen. 

Vormgeving
De oude website had een redelijk eenvoudige 
opzet: voor werknemers, gewezen werknemers en 
gepensioneerden was informatie beschikbaar over 
pensioen, de pensioenregeling en het pensioen-
fonds. Ook op de nieuwe website is die informatie 
beschikbaar. Door andere kleuren en een nieuwe 
indeling te gebruiken, is die informatie nu makkelijker 
toegankelijk en overzichtelijker. 

Meer informatie
Jaarlijkse ontvangen deelnemers een Uniform 
Pensioen Overzicht (UPO). Die worden verstuurd 
door AZL, de partij die de deelnemersadministratie 
van het pensioenfonds verzorgt. De website biedt nu 
ook de mogelijkheid de eigen pensioengegevens te 
bekijken. Je kunt nu inloggen op de website waardoor 
je toegang krijgt tot je eigen pensioengegevens 
in de administratie van AZL. Wil je informatie 
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Pensioenleeftijd 68 jaar
De AOW-leeftijd blijft opschuiven. In 2022 is dat 
67 jaar en drie maanden. Iedereen geboren na 30 
september 1955 krijgt mogelijk te maken met een 
hogere AOW-leeftijd. Pensioenregelingen moeten 
aangepast worden aan de stijgende AOW-leeftijd. 
Voor 2018 betekent dat een verhoging naar 68 jaar. 
Dit betekent dat de Rockwool pensioenregeling voor 
het eind van het jaar 
moet worden aange-
past. Op welke manier 
dat gaat gebeuren 
bepalen werkgever 
en vakbonden in hun 
overleg over de nieuwe 
cao per 1 oktober 2017. 

Hedwig Peters: 
Nieuwe voorzitter 
van het fonds 
Sinds mei van dit jaar is Hedwig Peters de nieuwe 
voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds. In dit 
artikel stelt zij zich graag voor.

Mijn naam is Hedwig Peters, 58 jaar. Ik ben geboren in 
Schaesberg en op mijn 18de naar Utrecht verhuisd om te 
gaan studeren. Mijn partner uit Eygelshoven ben ik daar 
tegengekomen, met hem ben ik in het noorden blijven 
wonen. We hebben 3 kinderen, een tweeling van 21 jaar 
en een dochter van bijna 20 jaar. Inmiddels wonen we in 
IJsselstein bij Utrecht.

Na mijn studie Nederlands Recht ben ik bij Delta Lloyd 
terecht gekomen op de beleggingsafdeling. Daar heb 
ik het vak van belegger geleerd. Na 21 jaar gewerkt te 
hebben bij Delta Lloyd, Centraal Beheer/Achmea, Robe-
co en Allianz werd het tijd om een stap te maken naar 
het management. Binnen Allianz werd ik hoofd van de 
beleggingsafdeling. Tijdens de crisis hebben we Neder-
land binnen Allianz goed op de kaart weten te zetten. 
In 2010 ging ik voor Allianz Internationaal het beleggen 
voor pensioenfondsen verder ontwikkelen en werd ik 
ook bestuurder van de pensioenfondsen van Allianz in 
Nederland.

In 2012 ben ik voor mijzelf begonnen. Sinds die tijd werk 
ik als extern deskundige binnen pensioenfondsen met 
als aandachtsgebieden Beleggen en Risicomanage-
ment. Sabic in Bergen op Zoom was mijn eerste klant. 
Nu werk ik naast Rockwool ook voor het pensioenfonds 
van HaskoningDHV en het pensioenfonds voor het 
Openbare Vervoer. Daarnaast ben ik toezichthouder op 
het bestuur van het pensioenfonds van de Architecten 
en bij de Particuliere Beveiliging.

Waarom pensioenfondsen? De reden is heel simpel. Pen-
sioenfondsen zijn behoorlijk ingewikkeld en het heeft 
een grote maatschappelijke impact. Voor mij is pensi-
oen het verschil tussen een mooie Kerst met lekker eten 
en leuke cadeautjes voor de kinderen en kleinkinderen, 
of geen cadeautjes en geen Kerstdiner.

De beelden zoals we die van vroeger uit de reclame ken-
nen met wuivende palmen en zonnige stranden zijn 
niet realistisch. Waar wij wel alles aan zullen doen is, 
uw Rockwoolpensioen optimaal te beheren zodat invul-
ling wordt gegeven aan de doelstellingen van het Rock-
woolpensioen. Hierbij zijn wij afhankelijk van hetgeen 
de beleggingen opbrengen en wat de wetgever ons voor-
schrijft. Wij hebben de uiteindelijke pensioenuitkering 
niet in de hand maar u mag van mij verwachten dat 
wij daar met het bestuur en het bestuursbureau binnen 
de regels van de wetgever alles aan zullen doen. Ik ben 
vrijwel iedere week een dag op kantoor in Roermond: 
schiet u mij rustig aan als u specifieke vragen heeft of 
meer wilt weten. Bovendien als Sjeeter maidje kunt u 
dat ook gewoon in het Limburgs doen. Ik kijk uit naar 
mijn tijd bij Rockwool!
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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
Jaarverslag 2016
In de laatste bestuursvergadering is het jaarverslag 
2016 vastgesteld. Bij deze nieuwsbrief is een 
verkorte weergave van het jaarverslag opgenomen. 
Het volledige jaarverslag ligt tot 1 augustus 2017 ter 
inzage op het bestuursbureau en is ook te bekijken 
op de website: www.pensioenfondsrockwool.nl 

Herstelplan
Het herstelplan is per 1 januari 2017 geactualiseerd. 
Door De Nederlandsche Bank is inmiddels 
ingestemd met het geactualiseerde herstelplan. 
Per 1 januari 2018 wordt het herstelplan opnieuw 
actueel gemaakt.

Raad van Toezicht
Inge Nijhuis heeft met ingang van 1 januari 
2017 Ronald Sijsenaar opgevolgd als lid van de 
Raad van Toezicht. Inge werkt als klantmanager 
vermogensbeheer bij PGGM en heeft als expertises 
onder meer vermogensbeheer en risicomanagement. 

Vacature verantwoordingsorgaan
Per 1 juli 2017 was Co Kocken aftredend lid vanuit 
gepensioneerden het Verantwoordingsorgaan. Hij is 
door het bestuur herbenoemd voor een periode van 
vier jaar.

Uniform pensioenoverzicht (UPO) 2017
Aan deelnemers is inmiddels het UPO 2017 verstuurd. 
Hierin zijn de cijfers per 1 januari 2017 opgenomen. 
Gepensioneerden ontvangen hun UPO in oktober. 

Beleggingscommissie
Per 8 mei van dit jaar is Walther Schapendonk 
benoemd als (extern) lid van de beleggingscommissie. 
Walther heeft uitgebreide beleggingservaring, met 
name ook bij pensioenfondsen. 

Foto’s
In deze Nieuwsbrief staan foto’s van onze collega’s 
van marketing van Grodan.

In september vorig jaar heeft het bestuur een zelfevalu-
atie gedaan. Bij een zelfevaluatie is het de bedoeling dat 
kritisch wordt gekeken naar het functioneren van het 
fonds. Bij die zelfevaluatie is het bestuur tot de conclusie 
gekomen dat het bestuursmodel niet toekomstbesten-
dig was: de continuïteit en kwaliteit van het bestuur 
was kwetsbaar. Met name de toekomstige beschik-
baarheid van voldoende gekwalificeerde bestuurders 
vanuit de onderneming was een zorg van het bestuur. 
Naar aanleiding van deze conclusie is, na overleg met 
de Raad van Toezicht, het Verantwoordingsorgaan, 
de directie van Rockwool en de vakbonden, besloten 
de bestuursstructuur te veranderen. Gekozen is voor 
een structuur waarbij er minder bestuurders zijn (ten-
minste vier in plaats van de eerdere zes) waarbij die 
bestuurders ook van buiten de onderneming kunnen 
komen. Met dergelijke professionele bestuurders wordt 
de beschikbaarheid van bestuurders sterk vergroot. 
Het paritaire karakter van het bestuur blijft gehand-
haafd. Dit betekent dat ook in de toekomst bestuurders 
een zetel namens een geleding bezetten. Van de vier 
bestuurders worden er twee (waaronder de voorzitter) 
voorgedragen door de directie van Rockwool. De werk-
nemersbestuurder en de bestuurder namens gepensi-

Nieuwe bestuursstructuur
oneerden worden in 
de toekomst voorge-
dragen door de betref-
fende leden in het 
Verantwoordingsorgaan. 

In verband met het verkleinen van het aantal 
bestuursleden zijn John Ruijters en Jack Ramakers 
op 13 april teruggetreden als werkgevers- en 
werknemersbestuurder. Nadien is ook Peter Boonen 
als bestuurder teruggetreden. Zij zijn in de afgelopen 
meer dan 15 jaar als bestuurslid bepalend geweest 
voor de veranderingen bij het pensioenfonds. Mede 
door hun inspanningen is het mogelijk geweest het 
pensioenfonds door financiële crisis en veranderende 
toezichtswetgeving te leiden.
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In de laatste nieuwsbrieven hebben we iedere keer 
stilgestaan bij de financiële positie en de (beleids-)
dekkingsgraad van het fonds. We blijven jullie 
hierover informeren omdat de dekkingsgraad 
bepalend is voor onder meer korting en indexatie 
van de pensioenen. 
Met 97,9% was de beleidsdekkingsgraad per 31 
december 2016 hoog genoeg om een korting te 
vermijden. De beleidsdekkingsgraad ligt echter nog 
ruim onder het minimaal vereiste niveau van 104,2%. 
Uiterlijk 31 december 2020 moet ten minste dat 

Financiele positie
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Dekkingsgraad per 31 mei 2017: 99,7%              Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2017: 97,2%

niveau worden bereikt. Anders is een korting in ieder 
geval op dat moment noodzakelijk. Een tussentijdse 
daling van de dekkingsgraad kan ook nog leiden tot 
een korting van pensioenen. De langzaam stijgende 
lijn van de laatste maanden is zeker nog geen 
geruststelling voor de toekomst. 

In ieder geval is duidelijk dat indexering van 
pensioenen de komende jaren zeker niet mogelijk is. 
Pas bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110% 
is een (beperkte) indexatie mogelijk.
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