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Absorber juni 2014 
 
Ontwikkelingen bij 
Stichting Pensioenfonds SCA 
 
Publicatie jaarverslag 
Midden juni 2014 zal het pensioenfonds haar jaarverslag 2013 via de website publiceren. Hierin 
legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en uitvoering en worden de 
resultaten uitgebreid toegelicht. Het jaarverslag is als document te printen. Vragen naar 
aanleiding van het jaarverslag wil het bestuur graag beantwoorden. 
 
Economische onzekerheid houdt aan 
Helaas zijn de economische vooruitzichten alles behalve zeker. De economische groei, 
bijvoorbeeld in Europa, blijft achter. Het pensioenfonds heeft momenteel een redelijke positie 
met een dekkingsgraad van rond de 110%, maar het is onduidelijk of dit niveau behouden kan 
worden. Tegen iedere verwachting in is de rente op bijvoorbeeld 10-jaars staatsobligaties enorm 
gedaald. Dat leidt potentieel tot een verzwakking van de dekkingsgraden, ondanks 
beleggingsmaatregelen van ons pensioenfonds om het effect hiervan te beperken. 
 
Aanpassingen op komst voor de ‘life-cycle fondsen’ bij ABN Amro 
Jaarlijks evalueert de Investerings Commissie van het pensioenfonds en het bestuur de 
beleggingen voor de beschikbare premie kapitalen bij ABN Amro. Het bestuur heeft in 
samenspraak met de vermogensbeheerder ABN Amro besloten tot aanpassing van de 
standaardoptie van beleggingen, de zogenaamde ‘life-cycle fondsen’. Deze wijziging levert de 
deelnemer aanzienlijk lagere beleggingskosten op wat het uiteindelijke resultaat structureel ten 
goede komt. Het pensioenfonds zal deelnemers hier binnenkort via een individuele brief over 
informeren. De beleggingen in de huidige life-cycle fondsen worden kosteloos omgezet in de 
nieuwe standaardfondsen. 
 
Veel veranderingen in pensioen in Nederland op komst 
De eerste kamer heeft zojuist ingrijpende wijzigingen in de pensioenen van Nederlanders 
goedgekeurd. Deze zijn van kracht per 1 januari 2015. 
De belangrijkste aanpassingen zijn verlaging van de (fiscale)pensioenopbouw, verlaging van de 
minimale franchise en aftopping van pensioenopbouw vanaf een salaris van euro 100.000. Door 
verlaging van de franchise profiteren met name deelnemers met lagere salarissen. 
Pensioenopbouw voor salarissen boven euro 100.000 kunnen na belastingen (netto) vrijwillig 
worden georganiseerd via zogenaamde ‘nettopensioen regelingen’ of ‘nettolijfrentes’. De 
wetgeving voor de nettopensioen regeling moet nog worden afgerond, waarna pensioenfondsen 
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deze regeling kunnen gaan ontwerpen en inrichten. De wijzigingen moeten de overheid enkele 
miljarden euro’s besparingen opleveren. 
 
De nieuwe wetgeving geeft houvast aan de sociale partners die regelingen moeten aanpassen om 
invoering per 1 januari 2015, via het pensioenfonds, mogelijk te maken. 
 
De ontwikkelingen bij de pensioensector en wetgeving gaan momenteel in een hoog tempo voort. 
Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website 
www.mijnscapensioen.nl. 
 
Voor additionele informatie: 
Kijk op de website www.mijnscapensioen.nl of neem contact op met 
Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@sca.com of bel 06-507 43 778. 

http://www.mijnscapensioen.nl/
mailto:mathijs.van.gool@sca.com

