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Absorber maart 2015 
 
Ontwikkelingen bij 
Stichting Pensioenfonds SCA 
 
2014 prima beleggingsjaar maar geen indexatie 
Over 2014 heeft het pensioenfonds een beleggingsrendement behaald van 20,3%. Over een 
vermogen van rond de euro 290 miljoen was er dus een resultaat van een kleine euro 60 miljoen. 
 
Het zijn indrukwekkende cijfers, maar helaas zijn in 2014 de verplichtingen nog harder gestegen. 
De dekkingsgraad daalde hierdoor van 112% eind 2013 tot 108% einde 2014. Doordat de 
dekkingsgraad onder de buffergrens ligt van 110%, heeft het bestuur op 18 februari jl. het besluit 
moeten nemen dat de pensioenen per 1 januari 2015 niet worden geïndexeerd. 
 
In 2014 is de rente in Europa enorm afgenomen door de slechte economische vooruitzichten. Als 
de rente laag is, gaan de verplichtingen van de pensioenfondsen omhoog. De waarde van de 
beleggingen in obligaties en zakelijke waarden zijn ook gestegen, maar samen was de stijging 
lager dan die van de verplichtingen. 
 
Ontwikkelingen nieuwe jaar 2015 
Dit jaar is politiek en financieel onstuimig begonnen. Daarnaast is er een nieuw financieel 
toetsingskader (nFTK) voor pensioenfondsen in werking getreden. Dit heeft weer allerlei effecten 
op het pensioenfonds.  
 
Vanwege het nFTK heeft het pensioenfonds vanaf 2015 een zogenaamde beleidsdekkingsgraad 
en een dekkingsgraad per maand. De beleidsdekkinsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van 
de laatste 12 maanden. Die bedraagt momenteel voor ons fonds circa 110%. De 
maanddekkingsgraad wordt echter op een nieuwe manier berekend en bedraagt circa 104%. De 
verwachting is dat de beleidsdekkingsgraad gedurende het jaar aanzienlijk gaat dalen. 
 
Door de lage rente is er nog nauwelijks rendement te halen op obligaties. Wereldwijd vluchten 
beleggers naar aandelen, die ondanks het hogere risico een aantrekkelijk dividendrendement 
geven. De beurzen stijgen wereldwijd, soms wel met de allerhoogste standen tot heden.  
 
In Europa slaat het sentiment om van negatief naar positief. Dankzij de crisis in Europa, daalt de 
euro ten opzichte van andere valuta. Misschien vervelend voor andere landen, maar mede 
hierdoor neemt de export van Europa juist een grote vlucht. De lage olieprijs geeft bedrijven en 
consumenten extra financiële armslag. Ook consumenten worden positiever. Na 7 crisisjaren 
kunnen uitgestelde besluiten niet langer meer wachten. Er worden bijvoorbeeld weer meer baby’s 
geboren in Nederland, gezinnen gaan op zoek naar andere woningen en/of gaan verbouwen. Met 
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andere woorden, de consumentenbestedingen gaan langzaam weer omhoog, waardoor bedrijven 
betere winstverwachtingen krijgen. Het geeft een ondersteuning van de oplopende koersen op de 
beurzen. Het pensioenfonds profiteert momenteel van deze ontwikkelingen maar is natuurlijk 
alert op mogelijke andere scenario’s. 
 
Afronding nieuw reglement 2015 
Het bestuur heeft de laatste besluiten genomen over het nieuwe Pensioenreglement 2015. Naar 
verwachting kan het reglement voor eind maart worden afgerond en ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan sociale partners. Daarna zal het bestuur het reglement publiceren via de website 
van het fonds en voorlichting geven over de belangrijkste kenmerken. Momenteel worden 
brochures en andere documenten al aangepast en aangeboden op de website.  
 
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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