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Absorber december 2014 
 
Ontwikkelingen bij 
Stichting Pensioenfonds SCA 
 
Nieuwe pensioenregelingen 2015 
Het pensioenfonds legt de laatste hand van het Pensioenreglement 2015. Hierin worden de 
afspraken van het pensioenakkoord van sociale partners in detail uitgewerkt. Ook zijn 
voorbereidingen genomen met onze administrateur AZL om dit reglement per 1 januari 2015 uit 
te gaan voeren. Zodra het reglement definitief is vastgesteld zal het pensioenfonds het reglement 
opnemen op de website en de hoofdlijnen daarvan extra toelichten aan de deelnemers.  
 
De belangrijkste inhoudelijke aanpassingen in de regeling zijn conform het nieuwe akkoord het 
opbouwpercentage, de franchise en de premiestelling. De nieuwe regeling gaat uit van een 
pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. De keuzemogelijkheden voor pensioen zoals vervroegen, uitruil 
en hoog-laag uitkering worden uitgebreid met de mogelijkheid voor deeltijdpensioen. Het nieuwe 
reglement heeft een vernieuwde opzet gekregen. Het oude reglement stamde uit 2004 en in de 
tussentijd is veel veranderd betreft communicatie eisen, wet- en regelgeving. Het bestuur heeft 
met een nieuwe opzet van het regelement ernaar gestreefd deze veel duidelijker te maken, al zijn 
soms juridische bepalingen en verwijzingen onvermijdelijk. 
 
Euro 100.000+ pensioenregeling 
Eerder is via de Absorber toegelicht dat de overheid heeft besloten dat er vanaf 1 januari 2015 
geen brutopensioensparen boven een inkomen van euro 100.000 mogelijk is. Het 
Pensioenreglement 2015 is dan ook alleen een reglement voor een inkomen tot euro100.000. 
Sparen voor pensioen voor het inkomen boven de euro 100.000 kan alleen op vrijwillige basis in 
de netto sfeer bij een verzekeraar (via een lijfrentepolis) of via een nettopensioensregeling van 
een pensioenfonds. 
Het is aan de werkgever SCA om te bepalen of en/of hoe voor de betrokken werknemers het een 
en ander wordt ingericht. Dit geldt met name ook voor de verzekeringstechnische aspecten in 
relatie tot overlijden en arbeidsongeschiktheid. Werkgever SCA heeft over deze complexe 
materie een adviseur ingeschakeld en heeft van gedachte gewisseld met het pensioenfonds. De 
materie is complex en Nederlandse ondernemingen zijn nog steeds zoekende betreffende een 
oplossing. Het pensioenfonds wacht op verdere informatie van de werkgever. 
 
Financiële ontwikkeling pensioenfonds 
De dekkingsgraad van het pensioenfonds ligt momenteel op het niveau van rond de 108%. De 
dekkingsgraad hersteld zich na de aanzienlijke dip in midden oktober toen de beurzen wereldwijd 
onderuit gingen. Met het herstel van de beurzen is ook de dekkingsgraad weer licht gestegen.  
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Positief dit jaar is het beleggingsrendement op het vermogen van maar liefst 15,8% per eind 
oktober. Dit wordt vooral veroorzaakt door stijging van de waarde van obligaties door daling van 
de rente. Helaas is deze daling een teken dat het niet goed gaat met de economie in Europa. Het 
bestuur en haar adviseurs zijn uiterst alert voor het vermogensbeheer in relatie tot mogelijke 
economische ontwikkelingen. 
De markten en omstandigheden blijven erg onzeker. Indien op 31 december aanstaande de 
dekkingsgraad lager is dan 110% is geen indexatie op de pensioenrechten per 1 januari 2015 
mogelijk. 
 
Maatregelen politiek over pensioen 
Het kabinet legt de laatste hand aan wetgeving over de pensioenen voor 2015. Het is voor het 
pensioenfonds erg lastig wetgeving te implementeren voor 1 januari 2015 terwijl deze wetgeving 
nog niet definitief is en tot in detail is uitgewerkt. Overigens, op het moment van schrijven van 
deze Absorber werd bekend dat de Eerste Kamer mogelijk stemming hierover gaat uitstellen 
vanwege controverse over de gevolgen van de wetgeving. 
De wetgeving leidt namelijk tot besparingen op pensioen (zoals door lagere opbouw en de euro 
100.000 regeling) maar ook indirect via hogere buffereisen. Door deze hogere buffereisen moeten 
Nederlandse pensioenfondsen in de komende jaren eerst hun buffers verhogen en is er geen 
ruimte voor indexatie.  
Het kabinet kiest hier bewust voor een ‘inhoudelijke ingreep’ van de pensioenregelingen om 
zogenaamd indirect via korting op indexatie nu pensioenkapitaal te behouden voor de jongere 
generaties. Pensioenfondsen hebben uitgerekend dat deze maatregel voor zowel jonge als oudere 
deelnemers de pensioenkoopkracht met circa 10% zal verlagen. Vanuit een meer economisch 
perspectief komt deze maatregel neer op een extra loonbelasting ter grootte van ongeveer euro 
3,6 miljard waardoor arbeid nog zwaarder wordt belast. Het is een vreemde ontwikkeling omdat 
er juist consensus is dat belasting op arbeid juist omlaag moet in plaats van omhoog. 
 
Overige ontwikkelingen 
Bestuurslid Ronald van Eldijk heeft aangegeven dat hij terugtreed als pensioenfondsbestuurder 
vanwege zijn drukke, nieuwe werkzaamheden voor SCA. Het bestuur is Ronald uitermate 
erkentelijk voor zijn enorme en jarenlange inspanningen en bijdragen voor het pensioenfonds. De 
OR is geïnformeerd en er wordt nu onderzocht hoe de vacature opgevuld kan worden. Voor 
informatie over de vacature kunt u contact opnemen met Loek Ligthart, voorzitter of Mathijs van 
Gool, directeur. 
 
Namens het bestuur wens ik u plezierige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2015 toe. 
 
Het pensioenfonds informeert belanghebbenden periodiek via nieuwsberichten op haar website 
www.mijnscapensioen.nl. Voor additionele informatie kijk op de website of neem contact op met 
Mathijs van Gool, mathijs.van.gool@sca.com of bel 06-507 43 778. 
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