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Absorber december 2015 
 
Ontwikkelingen bij 
Stichting Pensioenfonds SCA 
 
Nieuwe website pensioenfonds 
De nieuwe website van het pensioenfonds staat live, www.mijnscapensioen.nl. Er is gezocht naar 
een meer bij de tijds aanblik en duidelijke presentatie van de inhoud. In de nieuwe site is ook 
gekozen om aan te sluiten op DigiD voor het inloggen in de eigen pensioensituatie. Zo probeert 
het fonds het inlogsysteem te vereenvoudigen. Ook het inloggen in het nationale pensioenregister 
gebeurt al via DigiD. Met deze ene code kunnen deelnemers nu hun totaal overzicht aan oude en 
nieuwe pensioenen inzien. 
 
Achter de inlogcode kunt u kijken in uw pensioenoverzicht en de pensioenplanner. Ook kunt u nu 
digitaal wijzigingen doorgeven. De pensioenplanner is een handig interactief hulpmiddel om de 
eigen pensioensituatie in te schatten. Bijvoorbeeld, als u kiest om eerder met pensioen te gaan. 
Deze pensioenplanner geldt nu nog voor de oude regeling met pensioendatum 65 jaar. Medio 
maart 2016 zal de pensioenplanner aangepast zijn aan het Pensioenreglement 2015 met een 
pensioenrichtdatum van 67 jaar. Indien u in de tussentijd vragen heeft kunt u altijd contact 
opnemen met AZL, onze administrateur. Zij helpen u graag. We horen graag uw feedback over 
onze nieuwe website. 
 
Risicoprofiel pensioenfonds vastgesteld 
Het pensioenfonds dient haar beleggingsbeleid af te stemmen op de uitgangspunten en ambities 
van het (nieuwe) pensioenakkoord tussen de werkgever en de werknemers. Op basis van diverse 
analyses heeft het pensioenfonds voorgesteld het huidige risicoprofiel te handhaven. Sociale 
partners hebben besloten dit risicoprofiel te bekrachtigen. Op hoofdlijnen geeft deze keuze de 
beste balans tussen premie en aanspraken. Uitgedrukt in beleggingen, komt het risicoprofiel op 
hoofdlijnen neer op een verhouding van 50/50 voor vastrentende waarden (bijvoorbeeld 
obligaties) en zakelijke waarden (bijvoorbeeld aandelen en vastgoed). Hoewel het risicoprofiel 
gelijk is gebleven, heeft de hele discussie geleid tot strakkere definities en afspraken. 
 
Ontwikkeling dekkingsgraad in 2015 
De verhouding tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen zijn dit jaar gedaald tot circa 
102%. Dat betekent dat er nog steeds meer vermogen is dan pensioenverplichtingen. Hoewel het 
pensioenfonds streeft naar hogere buffers, is dit toch ook niet een heel slechte positie. In de 
afgelopen vijf jaar zijn de verplichtingen met ruim 8% gestegen omdat we langer leven. Deze 
extra pensioenrechten zijn ten koste gegaan van onze buffers. Ook de toezichthouder heeft 
zwaardere condities opgelegd voor het berekenen van de pensioenrechten. Tenslotte zijn deze 
pensioenverplichtingen enorm in waarde gestegen door de lage rente. Dat het pensioenfonds 
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desondanks voldoende vermogen heeft is positief. In het Verenigd Koninkrijk zijn 
dekkingsgraden van 70% geen uitzondering. Al blijven hogere buffers toch wel zeer wenselijk 
voor 2016 en de jaren daarna. 
 
Overige ontwikkelingen: 
• Nieuwe kandidaat-bestuurder: Kimmo Boijenga (vestiging Hoogezand) is namens de 

werknemers de nieuwe kandidaat-bestuurder van het fonds. Kimmo is reeds begonnen met 
zijn opleiding. 

• Verantwoordingsorgaan: het Verantwoordingsorgaan van het fonds is op zoek naar een extra 
lid namens de werknemers. Het Verantwoordingsorgaan houdt namens de werknemers, 
gepensioneerden en werkgevers toezicht op het beleid en uitvoering van het fonds. Het is een 
belangrijke en interessante functie. Interesse? Neem contact op met Peter Kuit, voorzitter van 
het Verantwoordingsorgaan of met Mathijs van Gool. 

 
Het bestuur wenst u plezierige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2016! 
 
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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