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Kwartaal update 
Tweede kwartaal 2014 eindigend op 30 juni 2014 

4 augustus 2014 
 

De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds SCA is op het einde van het tweede kwartaal 2014 

uitgekomen op 112,3,%. Dit is een lichte stijging ten opzichte van eind 2013 toen de dekkingsgraad 

112,0% bedroeg. Over het eerste halfjaar van 2014 is een totaalrendement behaald van 9,2%. Het 

belegde vermogen is toegenomen met euro 30,1 miljoen tot euro 320,2 miljoen.  

 

Financiële positie 
De dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds SCA is op het einde van het tweede kwartaal 2014 uitgekomen 

op 112,3%. Daarmee is de dekkingsgraad licht gestegen ten opzichte van eind 2013 (112,0%). 

  

De dekkingsgraad is de verhouding tussen het belegde vermogen en de verplichtingen. Het belegde vermogen is 

toegenomen mede door een rendement op vermogen van 9,2%. De verplichtingen stegen met 8,0% door daling 

van de rente.  

 

Het totaalrendement over het eerste halfjaar van 2014 bedroeg 9,2%.  Het rendement over de Matching 

portefeuille (obligaties, rente swaps en kasmiddelen) was positief met 12,2% door daling van de rente. De Return 

portefeuille (obligaties van opkomende markten, aandelen en vastgoed) behaalde een positief rendement van 

6,1%. De ontwikkelingen van de financiële positie in 2014 wordt in onderstaande tabel weergegeven: 

 
Stichting Pensioenfonds SCA

O ntwikkeling financiële  positie  2014*

2013 2014 2014 2014 2014 2014

ultimo Q1 Q2 Q3 Q4 YTD

  

Rente ** 2,83% 2,73% 2,52%   2,52%

Belegd vermogen (euro miljoen) 290,1 302,3 320,2   320,2

 - Vermogen vastrentende waarden 158,7 169,5 177,4   177,4

 - Vermogen zakelijke waarden 134,3 136,9 145,9   145,9

 - Overig -2,9 -4,1 -3,1   -3,1

Rendementen over:
 - Totaal vermogen 0,5% 3,7% 5,3%   9,2%

 - Vastrentende waarden -4,0% 6,0% 5,9%   12,2%

 - Zakelijke waarden 17,1% 1,2% 4,8%   6,1%

Verplichtingen (euro miljoen) 259,1                270,6                 285,2                285,2             

Dekkingsgraad*** 112,0% 111,7% 112,3%   112,3%

 *   Cijfers 2014 zijn voorlopig en niet gecontroleerd door de accountant        

 ** Afgeleide rente volgens rekenmethodiek UFR (driemaandsgemiddelde)

*** Houdt tevens rekening met overige balansposten

 

 

Toelichting op ontwikkelingen voor de beleggingsportefeuille: 
In het eerste halfjaar van 2014 is de verdere daling van de rente het meest opvallend. Door bezuinigingen van 

overheden neemt het aanbod van staatsobligaties af terwijl de vraag ernaar groot blijft. In Europa speelt tevens 

mee dat de ECB met alle middelen de economie probeert te ondersteunen en derhalve de rente nog heeft 

verlaagd. Door daling van de rente zijn de verplichtingen gestegen maar ook de obligaties in de Matching 

portefeuille, en met name, de waarde van de rente-swaps. Bij zakelijke waarden hielden de beurzen goed stand. 

De aandelen behaalde in Europa en de VS positieve rendementen van rond de 6%-7%. Het rendement bij 

onroerend goed is nog laag, maar de bodem lijkt in zicht. De obligaties van de opkomende markten profiteerden 

ook van de daling van de rente. Verwachtingen: er is veel politieke onrust en de bedrijfswinstontwikkeling blijft 
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wat achter bij de prognoses. In de VS lijkt de daling van de rente mogelijk te gaan keren. De invloed hiervan op 

Europa is nog onduidelijk.  

 

Overige ontwikkelingen eerste jaarhelft 2014: 

 Afronding splitsing: Vanaf 1 januari 2014 is Stichting Pensioenfonds SCA geen multi-opf meer maar het 

ondernemingspensioenfonds voor de SCA ondernemingen in Nederland. 

 Benoeming bestuurders: Loek Ligthart is in april 2014 benoemd tot voorzitter van Stichting Pensioenfonds 

SCA. Richard van Sintemaartensdijk is per 1 april 2014 bestuurslid van het pensioenfonds. Het bestuur van 

Stichting Pensioenfonds SCA bestaat momenteel uit de volgende leden: Loek Ligthart, voorzitter, Ronald 

van Eldijk, secretaris, Eddy Luiken (bestuurslid namens gepensioneerden) en Richard van 

Sintemaartensdijk. Er is nog een vacature voor het bestuur en het Verantwoordingsorgaan. Hierover wordt 

momenteel overleg gevoerd. 

 Pensioen ontwikkelingen in Nederland: De tweede en eerste kamer hebben ingestemd met nieuw fiscaal 

kader voor pensioen vanaf 1 januari 2015. Hierin wordt ondermeer een maximum gesteld voor de maximaal 

toegestane pensioenopbouw en minimale franchise. Er kan pensioen worden opgebouwd tot een salaris van 

maximaal euro 100.000. Het pensioenfonds bereidt zich voor op invoer van deze nieuwe wetgeving per 1 

januari 2015.  
Naast deze nieuwe fiscale kaders heeft het kabinet recent voorstellen gedaan over een nieuw financieel 

toetsingskader, het zogenaamde FTK. Hierin worden nieuwe regels gegeven voor herstelplannen, indexatie, 

bepaling dekkingsgraad, etc. Het bestuur is het effect van deze nieuwe regels aan het evalueren. Mogelijk 

komt er ruim voor einde 2014 inzicht in het definitieve, nieuwe FTK zodat de sector voldoende tijd heeft 

voor ordentelijke implementatie. 

 Nieuwe SCA pensioenregeling: SCA en de vakbonden zijn een principe akkoord overeengekomen voor 

een nieuwe pensioenregeling vanaf 1 januari 2015.  

 

 

 

             

Voor additionele informatie: 

Kijk op de website www.mijnscapensioen.nl of neem contact op met 

Mathijs van Gool, Directeur Stichting Pensioenfonds SCA, 

mathijs.van.gool@sca.com of bel 06-507 43 778. 

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

