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Toekomstonderzoek

niet kunnen dalen. Een aanvullende reden voor 
het onderzoek is dat ook De Nederlandsche Bank 
als toezichthouder van pensioenfondsen het pensi-
oenfonds vraagt een toekomstvisie te ontwikkelen 
en vast te leggen.

In het onderzoek van het pensioenfonds worden 
verschillende varianten inzichtelijk gemaakt. Die 
varianten zijn globaal als volgt: het voortzetten 
van het huidige pensioenfonds, aansluiting bij 
een bedrijfstakpensioenfonds of een Algemeen 
Pensioenfonds (APF) of het onderbrengen van de 
opgebouwde pensioenen bij een verzekeraar. In het 
onderzoek worden ook de effecten voor de huidige 
(gewezen) deelnemers en gepensioneerden door-
gerekend. Bij de beoordeling van de verschillende 
varianten is uiteraard van groot belang welke keu-
ze door cao-partijen wordt gemaakt met betrekking 
tot de huidige en toekomstige pensioenregeling. 
Het bestuur van het pensioenfonds moet een eigen 
afweging en eventueel daaraan verbonden keuzes 
maken. Het belang van de huidige gepensioneerden 
en (gewezen) deelnemers staat daarbij centraal. Bij 
de keuze van het bestuur is de evenwichtige belan-
genafweging van die groepen doorslaggevend.

Nog deze zomer worden de conclusies van het 
onderzoek verwacht. Direct na de zomer staat het 
onderwerp op de bestuursagenda. Het is op dit 
moment dus nog te vroeg om al meer informatie te 
kunnen geven.

Het bestuur is een onderzoek gestart naar de toekomst van het pensioenfonds. Door 
middel van dit onderzoek wordt duidelijk of uitvoering van de pensioenregeling bij het 
pensioenfonds nog optimaal is.

Er zijn verschillende aanleidingen om het onder-
zoek te starten. Allereerst dient ieder bestuur zich 
periodiek de vraag te stellen of de gekozen uitvoe-
ringsvorm voor deelnemers en gepensioneerden 
nog optimaal is en of dat ook in de toekomst het 
geval zal zijn. Daarvoor is het bestuur gestart 
met het maken van een sterkte/zwakteanalyse. 
Als sterke punten zijn de nauwe betrokkenheid 
bij de werkgever, de fysieke nabijheid van het 
bestuursbureau voor deelnemers, efficiëntie en 
de slagvaardigheid van de nieuwe bestuursstruc-
tuur benoemd. Zwakkere punten zijn er uiteraard 
ook. Zo is de financiële positie al langere tijd zor-
gelijk. Door de beperkte omvang van het fonds is 
het benutten van schaalvoordelen niet mogelijk, 
waardoor ook de uitvoeringskosten per deelnemer 
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Vermogensbeheer

In de tweede helft van 2017 is een uitvraag gedaan bij 
verschillende fiduciaire vermogensbeheerders. Een fidu-
ciair overziet alle aspecten van vermogensbeheer en 
adviseert onder meer over de optimale portefeuille van 
een pensioenfonds en verzorgt daarnaast de rapportage 
en de beleggingsadministratie. Vanuit een lijst van 15 is 
een uitvraag gedaan bij zes partijen. Uiteindelijk is de 
keuze gevallen op Nationale-Nederlanden Investment 
Partners (NNIP). Belangrijkste redenen te kiezen voor 
NNIP waren de inhoud van het voorstel, de aansluiting 
bij de wensen van het fonds en de kosten. Die kosten zijn 
door middel van het nieuwe contract ruim 30% lager, 
een bedrag op jaarbasis van meer dan € 300.000. Naast 
dit kostenvoordeel zijn er ook voordelen gerealiseerd in 

de beheersing van risico’s en is sprake van een duidelij-
ker beleggingsstructuur. Eind 2017 is ook de overgang 
naar passieve aandelenfondsen afgerond. Door het 
pensioenfonds wordt bewust niet meer gekozen voor 
aandelenfondsen die proberen de markt te verslaan. 
Gebleken is dat vrijwel geen fondsbeheerder daarin op 
de lange duur slaagt. Passieve fondsen hanteren lagere 
kosten waarmee uiteindelijk een hoger rendement op de 
beleggingsportefeuille kan worden gerealiseerd.
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Binnen het fonds wordt voortdurend kritisch gekeken naar de dienstverlening van partijen 
die worden ingeschakeld voor ondersteuning, pensioenuitvoering en vermogensbeheer. 

Vacatures Verantwoordingsorgaan
Desiree Geenen is in maart teruggetreden als werk-
nemerslid van het Verantwoordingsorgaan. Samen 
met het eindigen van de zittingstermijn van Ernst 
Sprenger zorgde dit voor twee vacatures voor werk-
nemersleden. Naar aanleiding van de oproep hebben 
zich verschillende kandidaten gemeld voor de invul-
ling van de twee vacatures. Na onderling overleg 
zijn twee kandidaten overgebleven: Jack Ramakers 

en John van der Meulen. Beide waren eerder als 
bestuurder van het pensioenfonds actief. Jack is 
door het bestuur per 11 juni benoemd als lid van het 
Verantwoordingsorgaan, John neemt per 1 juli het lid-
maatschap over van Ernst Sprenger. Wij wensen hen 
veel succes in hun nieuwe rol en danken Desiree en 
Ernst voor hun tijd, inspanningen en bijdrage voor 
het pensioenfonds.

Jack Ramakers John van der Meulen
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Het bekendste voorbeeld daarvan zijn zogenaamde 
staatsobligaties, leningen van de nationale overheden 
met een vaste rentevergoeding. Het rendement op 
die leningen is weliswaar niet zo hoog, de zekerheid 
van uitkeren is zeer groot. Daarmee zijn deze leningen 
voor een pensioenfonds een goed middel om de toe-
komstige pensioenen te kunnen uitkeren. Daarnaast 
kennen overheidsleningen verschillende looptijden. 
Daardoor kan een portefeuille nauwkeurig worden 
afgestemd op de uit te keren pensioenen. Een belang-
rijk risico voor de waarde van een staatsobligatie is 
de ontwikkeling van de rente. Bij een stijgende rente 

daalt de waarde van een staatsobligatie, het is dan 
namelijk goedkoper om een nieuwere staatsobligatie 
met een hogere rentevergoeding te kopen. Voor een 
pensioenfonds is die waardedaling minder erg. Een 
rentestijging betekent namelijk ook een afname van 
de waardering van toekomstige pensioenuitkeringen. 
Een negatief rendement op de vastrentende porte-
feuille van het fonds kan daardoor per saldo positief 
zijn voor de financiële positie van het fonds. Als pri-
vébelegger is dat natuurlijk anders, je wilt natuurlijk 
geen vaste rentevergoeding van 1% als je inmiddels 2% 
kunt ontvangen.  

Beleggingen van het fonds
(deel 2: Vastrentende waarden)
In de vorige bijdrage hebben we al stilgestaan bij het voorzichtige karakter van de 
beleggingen van het fonds. Het grootste deel, bij het pensioenfonds ongeveer 70%, bestaat 
uit zogenaamde vastrentende waarden. 
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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 088-1163012, pf-rockwool@azl.eu

Website
Maandelijks wordt nieuwe informatie op de website 
geplaatst: bezoek deze daarom regelmatig.
www.pensioenfondsrockwool.nl 

Jaarverslag 2017
Onlangs is het jaarverslag 2017 vastgesteld. Bij deze 
nieuwsbrief is een verkorte weergave van het jaar-
verslag opgenomen. Het volledige jaarverslag is te 
vinden op de website.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2018
Aan alle deelnemers is inmiddels het UPO 2018 ver-
stuurd. Daarin zijn de cijfers per 31 december 2017 
opgenomen. Dit betekent dat de nieuwe pensioen-
leeftijd van 68 jaar nog niet is verwerkt. In het 
volgende UPO is dat wel het geval. De verhoging van 
de pensioenleeftijd betekent dat het daadwerkelijk te 
ontvangen ouderdomspensioen vanaf 68 jaar hoger 
zal zijn de dan de cijfers opgenomen in het UPO 2018. 
Datzelfde geldt voor het partnerpensioen; bij overlij-
den is de uitkering aan de partner iets hoger dan het 
bedrag opgenomen in het UPO 2018. 

Herstelplan 2018
Omdat het pensioenfonds een te lage dekkingsgraad 
heeft moet jaarlijks het herstelplan worden geactu-
aliseerd. Dat is begin dit jaar wederom gebeurd, De 
Nederlandsche Bank heeft het herstelplan inmiddels 
ook goedgekeurd. 

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

Aftreden voorzitter
Verschil van inzicht bij het vaststellen van de koers 
voor de toekomst van het pensioenfonds heeft geleid 
tot de beslissing van Hedwig Peters om haar func-
tie van voorzitter en bestuurslid per 27 juni neer te 
leggen. De voorzitterstaak wordt voorlopig overgeno-
men door Rico Donders. Door de werkgever wordt een 
voordracht gedaan voor de ontstane vacature.

Raad van Toezicht
Met ingang van 19 maart 2018 is Margreet Oosten-
brink lid van de Raad van Toezicht. Margreet heeft 
verschillende management- en directiefuncties bij 
onder meer de Rabobank en Syntrus Achmea vervuld 
en is sinds 2015 als zelfstandig adviseur werkzaam in 
verschillende rollen. Sinds begin dit jaar is Harald de 
Valck voorzitter van de Raad van Toezicht.

AVG
De algemene verordening gegevensbescherming 
heeft ook op de agenda van het pensioenfonds 
gestaan. Het fonds heeft een privacybeleid geformu-
leerd en daarnaast alle nodige acties ondernomen 
zodat wordt voldaan aan de AVG-verplichtingen. 

Foto’s
In deze Nieuwsbrief staan foto’s van de collega’s van 
customer service technical insulation.
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