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Bijgaand de nieuwsbrief van december 2018. Hierin wil ik u graag op de hoogte 
brengen van een aantal ontwikkelingen op gebied van pensioen. Uiteraard inclusief 
informatie over ons fonds en de indexatie per 1 januari 2019 van uw pensioen. 
 
De dekkingsgraad is de verhouding tussen belegd vermogen (hoeveel geld zit er in de 
pot) en de waarde van de pensioenverplichtingen (hoeveel moet er betaald worden). In 
het verleden werd voor de berekening van de indexatie gebruik gemaakt van de 
dekkingsgraad aan het einde van de maand. De maanddekkingsgraad is een 
momentopname van de financiële positie aan het einde van de maand.Bij gebruik van 
de maanddekkingsgraad heeft een verandering in de bezittingen of de verplichtingen 
direct effect op de dekkingsgraad. Hierdoor kan de dekkingsgraad in korte tijd sterk 
schommelen door veranderingen op de financiële markten. 
Vanaf juli 2015 is door De Nederlandsche Bank (DNB) de zogenaamde 
beleidsdekkingsgraad ingevoerd.De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de 
laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.De beleidsdekkingsgraad is stabieler dan 
de maanddekkingsgraad. Door gebruik van de beleidsdekkingsgraad zullen de 
schommelingen, door de middeling over twaalf maanden, kleiner zijn. Het gebruik van 
de beleidsdekkingsgraad is door DNB verplicht gesteld bij het berekenen van de 
indexatie. 
 
Bijgaand kunt u de ontwikkeling van debeleidsdekkingsgraad zien vanaf 2015. 
 

 
 
Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende dekkingsgraden die van 
belang zijn voor het fonds. 
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Indexatie 
Het pensioenfonds ontvangt geen extra premie om uw pensioen te verhogen. De 
eventuele indexatie wordt uit beleggingsrendement gefinancierd en kan alleen betaald 
worden als het pensioenfonds over voldoende financiële middelen beschikt. Daarom is 
indexatie voorwaardelijk. 
De maximaal uit te keren indexatie is gelijk aan de ontwikkeling van het afgeleide 
prijsindexcijfer over oktober 2017 – oktober 2018. Dit percentage bedraagt 1,68%. 
Gezien de financiële positie van het fonds is er per 1 januari 2019precies voldoende 
ruimte om dit percentage volledig toe te kennen. 
Per 1 januari 2019 zal er 1,68% indexatie uitgekeerd worden.  
 
Het bestuur verwacht dat in de komende jaren uw pensioen niet verlaagd hoeft te 
worden. Wij verwachten dat er in de komende jaren wel een gedeeltelijke indexatie 
toegekend kan worden. 
 
Enkele kerncijfers per 31 december 2017 
Zoals ook in voorgaande jaren vermelden wij hieronder een aantal gegevens uit het 
laatste jaarverslag, die voor u wellicht interessant zijn. 
Het aantal actieve deelnemers per 31 december 2017 was 335 inclusief de VVU-ers 
die nog pensioen opbouwen. Er waren 496 ex-deelnemers met premievrije 
aanspraken. In het algemeen zijn dit mensen die bij ICI of Huntsman hebben gewerkt, 
naar een andere werkgever zijn gegaan, en hun opgebouwde rechten in ons fonds 
hebben laten zitten.                                                                                                                                            
Het aantal pensioengerechtigden was 1376. Hiervan hadden er 942 een 
ouderdomspensioen, 433 een nabestaandenpensioen en 1 een wezenpensioen. 
De beleggingen hadden een totale waarde van circa 556 miljoen euro en waren als 
volgt verdeeld over de diverse beleggingscategorieën:                                                                        
Aandelen   40 %                                                                                                                 
Obligaties en leningen 55 %                                                                                                                  
Onroerend goed    5 %                                                                                                              
Deze beleggingen gaven in 2017 een rendement van 5,6 %. 
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in meer gedetailleerde informatie: het jaarverslag 
over 2017 is gepubliceerd op de website van ons pensioenfonds: 
www.pensioenfondshuntsman.nl 
 
Samenstelling bestuur, verantwoordingsorgaan en pensioenbureau  
Het bestuur van het pensioenfonds bestaat uit maximaal zesleden: drie 
werkgeversleden, twee werknemersleden en één pensioengerechtigd lid. 
Mevrouw Aleman is voorgedragen door de werkgever als aspirant bestuurslid. Zij heeft 
de vereiste opleiding doorlopen en is door De Nederlandsche Bank getoetst met een 
positief resultaat. Het bestuur heeft vervolgens Miranda Aleman benoemd als 
bestuurslid per 7 december 2018. 
 
Het bestuur is als volgt samengesteld:  
Miranda Aleman  werkgeverslid 
Lies Maliepaard  werknemerslid 
Niek Mol              werkgeverslid    (voorzitter; extern) 
Peter Oostveen  werkgeverslid(secretaris) 
Karin Paak   werknemerslid   
Gerrit Plaisier  pensioengerechtigd lid 
 
 



 
De heer Barents heeft aangegeven te stoppen per 30 april 2018 als lid van het 
verantwoordingsorgaan. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan respecteren zijn 
besluit en bedanken Erik voor zijn waardevolle bijdragen als voorzitter van het 
verantwoordingsorgaan en de plezierige wijze waarop hij deze functie uitgeoefend 
heeft. De heer Veerman neemt de rol van voorzitter over. Na overleg met de sponsor is 
besloten om de rol als werkgeverslid niet opnieuw in te vullen. 
 
Het verantwoordingsorgaan is als volgt samengesteld; 
Ans Impens                           pensioengerechtigd lid 
Laurence Thring                    werknemerslid 
Wim Veenendaal                   pensioengerechtigd lid (secretaris) 
Jan Veerman                         pensioengerechtigd lid (voorzitter) 
 
Het pensioenbureau ondersteunt het pensioenfondsbestuur, bereidt 
beleidsbeslissingen voor en verricht veel uitvoerende taken. 
Het pensioenbureau wordt bemand door: 
Peter Oostveen  manager pensioenfonds 
Rick Brand   intern administrateur 
 
Voor vragen over het pensioenfonds kunt u contact opnemen met Rick Brand,  
telefoonnummer 0181-292149. 
 
Website 
Graag attendeer ik u op onze website waar u algemene informatie over het fonds kunt 
vinden. Zie www.pensioenfondshuntsman.nl 

 
Gepensioneerdenmiddag 
Het bestuur wil u graag in de gelegenheid blijven stellen om oud-collega’s te ontmoeten 
en herinneringen op te halen. De afgelopen bijeenkomst was wederom druk bezocht. 
Graag nodig ik u uit voor de volgende gepensioneerdenmiddag. 
Schrijft u maar vast in de agenda: donderdag 10 oktober 2019. 
 
Mede namens het pensioenfondsbestuur en Rick Brand wens ik u fijne feestdagen toe 
en het allerbeste voor het nieuwe jaar. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 

 
Peter Oostveen , manager pensioenfonds 
 


