Nieuws van het Pensioenfonds – juni 2012
Twee belangrijke zaken spelen momenteel bij ons pensioenfonds, de Stichting Jan Huysman
Wz. Fonds: het onderbrengen van de pensioenen bij een andere partij en de huidige stand van
zaken van het pensioenfonds. In deze Zaanklok over beide zaken meer informatie. Daarnaast
vragen wij alvast aandacht voor de jaarlijkse deelnemersvergadering.
Onderbrengen van pensioenen bij een andere partij
De werkgever heeft aangegeven de pensioenregeling niet meer in eigen beheer door de
Stichting Jan Huysman Wz Fonds te willen laten uitvoeren. De werkgever en het pensioenfonds
hebben met verschillende partijen gesproken, die uiteindelijk een voorstel hebben gedaan. Om
deze voorstellen verder uit te werken en te vergelijken is er een Technische Commissie
benoemd, waarin alle partijen vertegenwoordigd zijn. De commissie bestaat uit: Wim Kastelein
(ADM), Willem van de Rotte (AWVN),
Raimond Siebesma en Piet Naber (JHWZ), Henk van den Heuvel (Mercer), Ton Bouma (OR ADM
Cocoa) en tot voor kort Michiel Unij (OR ADM Europe).
Deze commissie heeft alle voorstellen van de verzekeraars besproken en geconstateerd dat een
overgang naar deze partij(en) op dit moment geen optie is. Om een goede regeling af te
spreken, die zowel voor de werkgever als de deelnemer interessant is, moet er door de lage
dekkingsgraad veel geld bij. De enige optie op dit moment is om bij een verzekeraar de
pensioenrechten nominaal in te kopen, hetgeen inhoudt dat er in de toekomst nooit meer
geïndexeerd gaat worden. Dit is een verslechtering en is voor werkgever en bestuur geen optie.
Momenteel is de commissie bezig om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om de
pensioenen onder te brengen bij een Bedrijfstak Pensioenfonds (BPF). Er zijn wel gesprekken
geweest met vertegenwoordigers van verschillende BPF’s, maar tot op heden zijn er nog geen
verdere afspraken gemaakt. Zodra er meer bekend is, laten wij dat weten.
De intentie van de commissie in zijn geheel is om een zo goed mogelijke regeling af te spreken
voor zowel de werkgever als de deelnemer.
Premie ten behoeve van indexatie naar algemene middelen
Elke deelnemer heeft in de afgelopen periode de mededeling ontvangen dat zijn/haar
pensioenaanspraken niet worden geïndexeerd. Er was een kans dat alleen de aanspraken van de
actieve deelnemers geïndexeerd zouden worden. Bij de overgang van een eindloon- naar een
middelloonregeling is namelijk afgesproken dat de werkgever gedurende een periode van 8 jaar
jaarlijks 1 procent van de loonsom zou storten om de aanspraken van deze groep te kunnen
indexeren. Als het pensioenfonds echter een dekkingstekort heeft, moeten deze gelden worden
gebruikt om de algemene middelen aan te vullen.
Aangekondigde korting
De dekkingsgraad was eind december 2011 95,4 procent en de dekkingstekortgrens is 104,4
procent. De dekkingsgraad ligt hiermee globaal rond het gemiddelde in Nederland.
In februari hebben wij al gemeld dat wij in april 2013 de pensioenaanspraken wellicht met 6,1
procent moeten korten. Deze aangekondigde korting is vergeleken met andere fondsen relatief
hoog. Oorzaak is een voorzichtige benadering van het mogelijke herstel in de komende
maanden. Hoeveel de daadwerkelijke korting per april 2013 wordt, is afhankelijk van de
dekkingsgraad op 31 december 2012.
Wellicht heeft ook de politiek nog enkele verrassingen in petto.

De dekkingsgraad per eind april is 95,8 procent.

De rol van de rente
Voor de pensioenfondsen is het belangrijk dat zowel de aandelenkoersen als het
rentepercentage weer gaat stijgen. De fondsen hebben nog nooit zoveel geld gehad, maar toch
hebben we een lage dekkingsgraad. Dat komt doordat de pensioenfondsen er rekening mee
moeten houden dat zij in de toekomst aan alle pensioenaanspraken van de deelnemers kunnen
voldoen. Als je weet dat de rente hoger is, hoef je nu minder geld in kas te hebben omdat er elk
jaar weer een bedrag aan rente op de rekening wordt bijgeschreven. Is de rente echter laag, dan
komt er minder bij en moet je het geld nu al hebben. De voorzitter heeft dit in zijn presentatie
op de deelnemersvergadering van 28 september 2010 al via het volgende voorbeeld laten zien:
Stel je wilt in 2020 € 10.000 uitkeren. Dan heb je:
• bij 4 procent rente : nu € 6.750 nodig
• bij 2 procent rente: nu € 8.200 nodig
• bij 0 procent rente: nu €10.000 nodig.

Uitnodiging Deelnemersvergadering Pensioenfonds
Het bestuur van de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds, het pensioenfonds van ADM Cocoa BV en
de aan haar gelieerde ondernemingen, nodigt u hierbij uit voor de Algemene
Deelnemersvergadering.
De bijeenkomst zal plaatsvinden op
dinsdag 25 september a.s. vanaf 16.00 uur in het personeelsrestaurant
ingang Guisweg te Zaandijk.
De voorlopige agenda voor deze bijeenkomst luidt:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Opening door de voorzitter, R.J.P. Siebesma
Notulen deelnemersvergadering d.d. 20 september 2011
Bestuursverkiezing
De heer F. de Jonge, bestuurslid namens de actieve deelnemers van ADM Cocoa BV en
de aan haar gelieerde ondernemingen, is aan de beurt van aftreden in 2012.
Jaarverslag 2011
- Verslag van Verantwoordingsorgaan
- Financiële situatie pensioenfonds
- Oordeel actuaris
Korte- & langetermijn herstelplan
Ontwikkelingen:
Kabinetsplannen
Overgang Jan Huysmanfonds naar andere partij
Rondvraag en Sluiting

Te zijner tijd volgt uitgebreidere informatie.

