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Absorber maart 2016 

 

Ontwikkelingen bij 

Stichting Pensioenfonds SCA 

 

Guur weer voor het pensioenfonds 

Begin 2016 was een slechte periode voor het fonds. Lagere groeiverwachtingen voor China 

leidde wereldwijd tot lager beurskoersen en een vlucht naar beleggingen in obligaties. Dat laatste 

resulteerde weer in lagere rente. Een lage rente is ongunstig voor een pensioenfonds. Hierdoor 

nemen de verplichtingen toe. Kortom, bijna even een perfecte storm: dalende vermogens bij 

stijgende verplichtingen. De verhouding tussen vermogen en verplichtingen is op maandbasis 

hierdoor onder de 100% gekomen. 

 

Terwijl in de media wordt gesproken over mogelijke kortingen van pensioen bij enkele grote 

fondsen in Nederland, is dat bij ons niet aan de orde. De financiële positie van het fonds is nog 

zoveel beter dan de kritische dekkingsgraad. En, als de dekkingsgraad nog aanzienlijk zou 

verslechteren, dan is afgesproken dat SCA zal bijstorten zodat kortingen niet nodig zijn. 

 

Lange termijn belegger heeft zijn voordelen 

Het fonds is een lange termijn belegger en heeft vaker dit soort schokken meegemaakt. Het 

streeft ernaar de beleggingsportefeuille robuust in te richten voor slecht- en goed weer scenario’s. 

Het fonds heeft een relatief jonge deelnemersgroep. Hierdoor kan het per kwartaal nieuwe premie 

beleggen en dus ook ‘profiteren’ van bepaalde marktontwikkelingen. De combinatie van lange 

termijn belegger, ‘jong fonds’ en lage kosten geeft het fonds de kans zo goed mogelijk te 

profiteren van marktontwikkelingen.  

Vanaf 2008 tot eind 2015 heeft het fonds een beleggingsrendement op jaarbasis behaald van 

9,6%. Dat is geen garantie voor de toekomst, maar de beleggingskansen als ‘institutionele 

belegger’ blijven optimaal.  

 

Eind februari zijn de beurzen al weer iets hersteld. Obligaties van tot 10 jaar waarvoor je geen 

rentevergoeding ontvangt, ja zelfs moet betalen, zijn nu niet bepaald aantrekkelijk. Het zal zelf 

leiden tot een meer evenwichtige waardering van zakelijke waarden als aandelen.  

 

Het fonds heeft besloten extra te gaan investeren in woningen in Nederland en Europees 

vastgoed. De beleggingsrisico’s worden hiermee beter gespreid waarmee de portefeuille 

robuuster wordt in het opvangen van marktschokken. Ook wordt verwacht dat deze beleggingen 

het benodigde rendement zullen leveren. 
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Overige ontwikkelingen: 

 Nieuw lid Verantwoordingsorgaan: na de oproep in de vorige Absorber (december) voor een 

nieuw lid voor het Verantwoordingsorgaan is Marjolein Ennema (Zeist) voorgedragen door 

de COR en op 15 februari 2016 benoemd door het bestuur. Het bestuur is zeer verheugd met 

de komst van Marjolein en de versterking van het Verantwoordingsorgaan.  

Het voltallige Verantwoordingsorgaan heeft nu vier leden: Peter Kuit, voorzitter, Wilbert 

Janssen, Hans van Dun en Marjolein Ennema.  

Het Verantwoordingsorgaan is ‘paritair samengesteld’ met vertegenwoordiging van 

werknemers, gepensioneerden en werkgevers. Het bestuur legt verantwoording af aan het 

Verantwoordingsorgaan over het beleid en uitvoering. Daarmee is het een zeer belangrijk 

orgaan van het fonds.  

 

 

 

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. 

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

