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Pensioenfonds Vopak probeert je pensioen waardevast te houden. 
Dat doen we door je pensioen te verhogen. We kunnen je pensioen alleen 
verhogen als onze beleidsdekkingsgraad boven 108,7% uitstijgt. 

Je pensioen wordt iets 
hoger. We kunnen je pensioen 
gedeeltelijk indexeren.

Pensioenkrant

Het positieve nieuws is dat de beleidsdekkingsgraad 
boven de 108,7% ligt. Daardoor kunnen we je pensioen 
in 2020 voor een deel mee laten groeien met de prijs- 
stijgingen. De beleidsdekkingsgraad is niet hoog  
genoeg om je pensioen volledig mee te laten groeien 

met de prijsstijgingen.  Of je nu op dit moment pensioen 
opbouwt, hebt opgebouwd of pensioen ontvangt: we 
verhogen je pensioen met 0,88%. De prijzen zijn in 2019 
gemiddeld met 1,73% gestegen. 



Iedere maand betaalt Vopak premie voor je pensioen. Als je na 1 juli 2007 in dienst bent 
gekomen, betaal je zelf ook een deel van de premie. Jij beslist wat er gebeurt met de 
premie. Je kunt de premie laten beleggen of er direct pensioen mee inkopen. In vorige 
Pensioenkranten hebben we meer verteld over deze keuze. In dit artikel laten we zien 
hoe we als pensioenfonds aankijken tegen ‘risico nemen’ als het gaat om de premie 
waarmee je belegt. 

Hoe zit het ook alweer?
Het pensioenfonds laat alle premies voor jou beleggen door professionele beleggers. 
De premies vormen samen met het rendement op de beleggingen het kapitaal voor jouw 
pensioen. Op een bepaald moment wordt het kapitaal omgezet in een pensioen voor jou 
en een partnerpensioen voor je eventuele partner. Jij bepaalt wanneer we dat doen. Deze 
keuze kun je vier keer per jaar maken. Hoe dan ook wordt het kapitaal omgezet in een 
pensioen voor jou en je partner als je met pensioen gaat.

Zolang je belegt, draag jij het beleggingsrisico. Het kapitaal dat je belegt kan méér, maar 
ook minder worden. Als je direct pensioen inkoopt met je premie, draagt het pensioen-
fonds het beleggingsrisico. Dat betekent dat het risico wordt verdeeld over iedereen die 
pensioen opbouwt en heeft opgebouwd bij het fonds. 

Welk risico loop je als je de premies belegt? 
Als je kiest voor ‘beleggen’, dan is de hoogte van je pensioen afhankelijk van de rende-
menten op de beleggingen. Hoe beter het gaat op de beurs, hoe hoger je pensioen zal 
zijn. Op de lange termijn levert beleggen naar verwachting een hoger pensioen op dan 
sparen. Als je belegt kun je ook slechte jaren meemaken op de beurs, waardoor je 
pensioen lager uitvalt.  

Als fonds moeten wij onze ‘risicohouding’ vaststellen. Dat is de mate waarin je risico’s 
kunt lopen en bereid bent risico’s te lopen. In 2015 hebben we de risicohouding vastge-
steld voor ‘directe pensioeninkoop’. Dit jaar hebben we de risicohouding vastgesteld 

voor de andere optie: ‘beleggen’. We hebben daarbij goed gekeken naar de risico’s die 
(voormalige) medewerkers bij Vopak kunnen en willen lopen. Kunnen zij weinig risico 
nemen? Dan mogen de beleggingen als het flink tegenzit niet veel minder waard worden 
dan de verwachte, gemiddelde uitkomst. 

Het meest veilig is natuurlijk sparen. Alles sparen is volgens ons echter geen optie, 
omdat je pensioen dan (te) laag uitvalt. De spaarrente is namelijk bijna 0%. Zonder 
rendement groeit je kapitaal niet. Het is belangrijk een goede  balans te vinden tussen 
een zo hoog mogelijk verwacht pensioen en een zo laag mogelijk risico. 

Samen met deskundigen kijken we regelmatig naar de beleggingsstaffel. Deze staffel 
laat zien dat je minder risico loopt naarmate je ouder wordt. Het gaat om de standaard 
beleggingsmix. Als je zelf je mix kiest, ziet de staffel er anders uit.  

Volgens neurowetenschappers moet je mensen niet lastig vallen met risico’s. “Daar lopen ze alleen maar van 
weg”. Toch wagen we er een stukje aan. We hebben er immers allemaal mee te maken. Of het nu om je gezond-
heid gaat, het weer of je pensioen. Weinig is zeker. Wat betreft je pensioen proberen we de onzekerheden zo 
goed mogelijk in beeld te hebben. Ook bieden we je de keuze meer of minder risico te nemen.

Wat vinden we 
van risico’s? 

Sinds september 2019 ben ik terug uit het buitenland en de opties voor het pensioen 
gaan uitzoeken. De afgelopen jaren heb ik mij beperkt bezig gehouden met mijn 
pensioen omdat er geen opties waren. Nu je kunt kiezen, ben ik eens echt de materie 
ingedoken. De keuze die je maakt, gaat immers over je eigen toekomst. Het heeft direct 
invloed op de hoogte van het pensioen dat je gaat opbouwen. 

De mogelijkheid om een keuze te mogen maken spreekt mij erg aan. Allereerst bouw 
je meer kennis op over het pensioen. Ten tweede krijg je invloed. Ik heb besloten af te 
wijken van de standaard (in mijn geval ‘direct inkopen’) en ben gaan beleggen. 
Het pensioenbureau van Vopak heeft mij goed geholpen bij die keuze. Ik raad iedereen 
aan contact op te nemen met het pensioenbureau als je vragen hebt over je pensioen. 

Laurens Kroon
Operations Advisor Vopak Europe & Africa
Werkt bij Vopak sinds maart 2012 

Ik zou mezelf omschrijven als iemand die sceptisch is als het om pensioen gaat. Ik ben 
jong begonnen met werken en heb verschillende pensioenpotjes. Sommige potjes zijn 
klein, andere zijn wat groter. Door de berichten in de media over pensioenkortingen 
wacht ik maar af wat ik ga krijgen vanuit die potjes.

Graag zou ik eerder willen stoppen met werken dan de standaard rekenleeftijd. Vanwege 
die combinatie – mijn sceptische houding en mijn wens om op tijd te stoppen – heb ik 
een levensverzekering afgesloten die gaat uitkeren als ik met pensioen wil. En samen 
met mijn partner kijk ik naar mogelijkheden om te investeren in aandelen of vastgoed 
om daar later van te leven.

Ik wist niet dat je bij Vopak kunt kiezen of je de premie voor je pensioen belegt of daar- 
mee direct pensioen inkoopt. Blijkbaar worden mijn premies standaard belegd. Beleg-
gen is op zich een goed systeem. Nu ik dit weet wil ik er wel meer van weten. Wat zijn 
de voor- en nadelen van de twee opties? Ik ben wel benieuwd naar de risico’s en de 
verwachte rendementen van beleggen en direct pensioen inkopen.  

Shannon Hardonk
Project Controller
Werkt bij Vopak sinds oktober 2019

Dit kozen jouw collega’s
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De standaard beleggingsstaffel ziet er op dit moment als volgt uit: 

Beleggingen met hoog risico (aandelen en obligaties opkomende markten)
Beleggingen met minder risico (euro staats- en bedrijfsobligaties)
Langlopende staatsobligaties



Leeftijd Met 90% zekerheid valt  Bestuur grijpt in als deze ondergrens 
 je pensioen uit tussen* bereikt wordt: (risicohouding)

30 -55% en +158% -66%

35 -55% en +159% -66%

40 -52% en +129% -62%

45 -51% en +117% -61%

50 -45% en +93% -54%

55 -37% en +61% -44%

60 -23% en +33% -28%

65 -8% en +11% -10%

Je keuze doorgeven 
is heel eenvoudig
Op de website van het pensioenfonds zie je wat er 
standaard voor je is geregeld. Wil je dat de premie voor 
je pensioen op een andere manier wordt gebruikt? 
Download dan het formulier waarmee je je keuze 
doorgeeft van de website en stuur of mail het naar het 
pensioenfonds. We zorgen er vervolgens voor dat je zo 
snel mogelijk pensioen gaat opbouwen op de manier 
die jouw voorkeur heeft! 

Dat is 77% van je verwachte pensioen. Als het in dezelfde mate meezit, kun je op je 
68e € 39.900 pensioen inkopen, dat is 33% meer dan het verwachte pensioen.  Bij deze 
pensioenen moet nog de geldende AOW-uitkering worden opgeteld.

Welk risico loop je als je direct pensioen inkoopt?  
Als je direct pensioen inkoopt met je premie, is de kans dat je pensioen verlaagd wordt 
klein. Je hebt echter geen 100% zekerheid dat je pensioen niet lager uitvalt. Heeft het 
pensioenfonds langere tijd onvoldoende of geen reserves meer? Dan moet het bestuur 
de pensioenen verlagen. Het verlagen van de pensioenen is een uiterste maatregel en 
gebeurt pas als er geen andere mogelijkheden meer zijn om het fonds weer financieel 
gezond te krijgen. 

Het bestuur heeft ervoor gekozen enig risico te accepteren als je direct pensioen inkoopt. 
Daardoor is er namelijk een grotere kans dat we genoeg rendement maken om je 
pensioen te kunnen verhogen. Zo proberen we je pensioen waardevast te houden! 

Vanaf mijn 30e ben ik mij in mijn pensioen gaan verdiepen. Sindsdien spaar ik elke 
maand een extra bedrag op een fiscaal vriendelijke manier. Ik combineer banksparen 
en beleggen via Pensioenfonds Vopak. Ik ben vertrouwd met beleggen en weet dat je 
risico’s moet spreiden en moet letten op de kosten. Privé beleg ik niet meer omdat ik 
er een onrustig gevoel van kreeg. 

Door de communicatie over de nieuwe regeling wist ik dat met de premie een deel van 
mijn pensioen standaard wordt ingekocht en een deel wordt belegd. Ik heb besloten 
om het zo te laten. Die mix van beleggen en inkopen bevalt mij wel. Het spreidt het 
risico. Misschien dat ik het in de toekomst anders wil. 

Tip voor collega’s: Kijk met enige regelmaat naar de ontwikkeling van je pensioen. 
Bouw - als dat mogelijk en nodig is - extra pensioen op. Pensioenfonds Vopak kan je 
hierbij adviseren.

Ik kijk en luister wel naar nieuws over pensioenen. Je hoort dat sommige pensioen-
fondsen de pensioenen moeten bevriezen of verlagen en dat vind ik vervelend om 
te horen. Het overzicht dat ik ieder jaar van Pensioenfonds Vopak krijg, bekijk ik met 
interesse. Het laat zien wat ik in de toekomst mogelijk ga ontvangen. 

Dat je kunt beleggen voor je pensioen is een goede optie, vooral als je jong bent. 
Je kunt hierdoor een goed rendement behalen, zeker in vergelijking met sparen nu 
de rente zo laag is. 

Standaard wordt in mijn geval een pensioen ingekocht met de premie die ik krijg tot 
het salaris van ± € 58.000. De premie die ik krijg voor het deel daarboven wordt stan-
daard belegd. Ik heb na een presentatie over de nieuwe regeling ervoor gekozen om 
ook met de premie voor het salaris boven die 58.000 euro direct pensioen in te kopen. 
Ik vind het risico dat je loopt met beleggen te groot, gezien mijn leeftijd. 

Jolande Dane-Luijendijk
Teamlead HR Services.
Werkt bij Vopak sinds maart 1988

Vincent Jonker
Application consultant
Werkt bij Vopak sinds 2001

*)  De uitslag is berekend ten opzichte van het gemiddelde, te verwachten pensioen als je 
dit laat ingaan op je 68e.  

Twee voorbeelden
Stel, je bent 30 jaar oud. Het pensioen dat je naar verwachting krijgt als je het laat ingaan 
op je 68e is € 30.000 pensioen per jaar. Beleg je de premies, dan is er een (kleine) kans dat 
je maar € 13.500 aan pensioen kan inkopen. Dat is 45% van je verwachte pensioen.  
Als het in dezelfde mate meezit, kun je op je 68e  € 77.400 pensioen inkopen, dat is 158% 
meer dan het verwachte pensioen. Bij deze pensioenen moet nog de geldende AOW-
uitkering worden opgeteld.

Stel, je bent 60 jaar. Het pensioen dat je naar verwachting krijgt als je het laat ingaan op je 
68e is € 30.000 per jaar. Er is een (kleine) kans dat je maar € 23.100 pensioen kan inkopen. 

In de tabel hierna zie je in de middelste kolom de uitslag naar beneden (als het flink 
tegenzit, 5% kans hierop) en naar boven (ook 5% kans hierop) ten opzichte van de 
verwachte, gemiddelde uitkomst. De berekening is gebaseerd op toekomstscenario’s 
van De Nederlandsche Bank. 

In de rechterkolom zie je wat het bestuur acceptabel vindt. Mocht in de toekomst de kans 
groter dan 5% worden dat je pensioen lager uitvalt dan het percentage dat hier staat, dan 
grijpt het bestuur in. De tabel ziet er anders uit als je kiest voor een variabel pensioen. 
Kijk daarvoor op de website.   



Dit is jullie mening!  

We vroegen naar jullie mening over het pensioenfonds, de voorkeuren voor 
communicatie en – aan degenen die op dit moment in dienst zijn bij Vopak – 
of je de keuze tussen ‘pensioen inkopen’ en ‘beleggen’ kent. 

Toen de nieuwe regeling van kracht werd, hebben we verschillende middelen in-
gezet. Bijna de helft van alle medewerkers zijn naar een voorlichtingsbijeenkomst 
geweest en hebben de website bekeken. Veel mensen hebben ook het filmpje 
gezien over de nieuwe regeling. 

Alle communicatie heeft z’n vruchten afgeworpen: bijna iedereen weet dat je 
tegenwoordig kunt kiezen wat er met de premie kan gebeuren. Zo’n 60% van de 
medewerkers bij Vopak heeft nagedacht over deze keuze en zegt pensioen op te 
bouwen op een manier die past. De rest heeft nog niet nagedacht over de keuze.   

We hebben ook gevraagd hoe jullie tegen het fonds aankijken: vinden jullie 
Pensioenfonds Vopak persoonlijk of onpersoonlijk? Open of meer gesloten? 
En vinden jullie het een organisatie die dichtbij je staat of juist niet? Gelukkig 
‘scoorden’ we op alle punten positief. Maar dat wil niet zeggen dat we er zijn. 
We zien dat we nog persoonlijker, transparanter en dichterbij kunnen zijn. 
Daar gaan we dus de komende tijd aan werken. 

Iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek 
bedanken we van harte! Een samenvatting van de 
resultaten publiceren we op de website.  

In het najaar hebben we een onderzoek uitgevoerd 
onder iedereen die een pensioen opbouwt of heeft 
opgebouwd bij Pensioenfonds Vopak.  



De financiële gezondheid  
Een graadmeter voor de financiële gezondheid van het 
pensioenfonds is de dekkingsgraad. Dit getal geeft de 
 verhouding aan tussen het geld dat in kas is en de 
verplichtingen. De verplichtingen zijn de pensioenen die 
we nu en in de toekomst moeten betalen. Is er meer geld 
dan er verplichtingen zijn? Dan hebben we een reserve 
en ligt de dekkingsgraad boven de 100%. De beleidsdek-
kingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden in 
de afgelopen 12 maanden. 

Eind november 2019 was onze beleidsdekkingsgraad 
113,3%. Dat betekent dat we voldoende reserves hebben 
om je pensioen deels te kunnen verhogen. De beleids-
dekkingsgraad is de afgelopen maanden onder de 
115,1% gezakt. Dat betekent dat we (op basis van regels 
van De Nederlandsche Bank) niet genoeg reserves  
hebben. Daarom hebben we een herstelplan gemaakt. 

Herstelplan 
Pensioenfonds Vopak heeft een herstelplan geschreven. 
Het herstelplan is nodig omdat Pensioenfonds Vopak 
niet genoeg reserves had op 30 september 2019. 
Dit herstelplan moet worden goedgekeurd door 
De Nederlandsche Bank.

In het plan staat hoe het fonds ervoor gaat zorgen dat 
er binnen 10 jaar weer genoeg reserves zijn. Het doel is 
dat het fonds een beleidsdekkingsgraad van minimaal 
115,1% heeft. Dat betekent dat het fonds minstens 1,15 
euro in kas heeft voor iedere euro pensioen die het nu 
en in de toekomst moet betalen. 

Zodra het herstelplan is goedgekeurd door 
De Nederlandsche Bank, zullen wij het plan op de 
website publiceren. 

Informatie van het bestuur: 
dekkingsgraad, herstelplan 

Dekkingsgraad

Alle cijfers op een rij (peildatum 30 november 2019) 

Totaal belegd vermogen pensioenfonds:  € 1,38 miljard

Technische voorziening voor risico pensioenfonds:  € 1,05 miljard

Technische voorziening voor risico deelnemers:  € 162 miljoen

Actuele dekkingsgraad:   114,3%

Beleidsdekkingsgraad:    113,3%

De zittingstermijnen van de leden Joop Veenma (voorzitter van het 
verantwoordingsorgaan), Michiel Neijssel en Koen Knapper lopen 
de komende maanden af. 

Vacature lid verantwoordingsorgaan

Joop en Koen hebben zich beiden beschikbaar gesteld voor een nieuwe termijn van vier jaar. Helaas heeft Michiel 
besloten zich niet meer beschikbaar te stellen. Hij gaat via Vopak lesgeven. We hebben daarom een vacature voor 
een nieuw lid. 

Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 februari 2020 melden bij de secretaris van het verantwoordingsorgaan, 
Rente Wester. Op de website van Pensioenfonds Vopak staat bij ‘verantwoordingsorgaan’ wat er van een lid 
verwacht wordt. We bedanken Michiel voor zijn inzet en tijd gedurende de afgelopen vier jaar! 

We hebben voldoende 
reserves om je pensioen 
deels te kunnen 
verhogen.

113,3%

Je pensioen wordt niet verhoogd (onder 108,7%).
Je pensioen wordt verhoogd. 
Het volgt deels de stijging van de prijzen. 
Je pensioen wordt verhoogd (vanaf 118,1%).
Het volgt volledig de stijging van de prijzen. 



De Pensioenkrant wordt uitgegeven door  
Pensioenfonds Vopak voor alle deelnemers en  
pensioengerechtigden. Met deze krant wil het  
pensioenfonds deelnemers en pensioengerechtigden 
informeren over belangrijke zaken op  pensioengebied.
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Colofon

Voorzitter aan het woord
2019 was een jaar waarin het thema ‘pensioen’ een prominente plek innam 
in de media en het politieke debat. Er is een principe pensioenakkoord 
overeengekomen. Het is geen volledig uitgewerkt plan, maar de aanzet 
voor een nieuw stelsel. De komende jaren zal er nog veel (denk)werk 
verzet moeten worden. En de minister heeft, passend bij dit akkoord, 
een besluit genomen dat bij veel Nederlanders voor opluchting zorgt. 
Bij verschillende fondsen is het verlagen van pensioenen voorlopig van 
de baan. Hoe de totaal-situatie is over een jaar blijft echter de vraag.

Cees Vletter
Voorzitter Pensioenfonds

Ons fonds bevindt zich gelukkig in ander vaarwater. 
Hoewel bij ons de reserves niet voldoende zijn om de 
pensioenen volledig te kunnen verhogen, zijn we blij 
met de gedeeltelijk verleende toeslag. 

Verder hebben we onze nieuwe regeling grondig geëva- 
lueerd. Sinds vorig jaar kun je kiezen wat er gebeurt met 
je premies: beleggen, direct pensioen inkopen of een 
combinatie van deze twee. Die keuzemogelijkheid zien 
we als een uitermate waardevol onderdeel van onze 
regeling. Bij de evaluatie hebben we gekeken naar de 
voorkeuren en belangen van verschillende groepen.  
We kwamen tot de conclusie dat we de  keuze vanaf 2019 
blijven aanbieden. Iedereen die nieuw in dienst komt bij 
Vopak, belegt standaard zijn of haar premie en kan – als 
hij of zij wil - in plaats daarvan direct pensioen inkopen.   

Ander nieuws is dat de nieuwe raad van toezicht aan  
de slag is gegaan. De samenwerking met het bestuur 
verloopt  soepel. De drie voorzitters (van het verant-
woordingsorgaan, de raad van toezicht en het bestuur 
van het fonds) komen regelmatig bij elkaar om zaken 
door te nemen. 

Al met al kijken wij met vertrouwen uit naar 2020. Een 
nieuw decennium, een mooi rond jaar. Wij wensen je 
samen met je familie en vrienden mooie dagen. Neem  
de tijd voor elkaar en geniet van het moment. Namens 
het bestuur van je pensioenfonds bedanken wij iedereen 
bij het pensioenfonds voor hun inzet dit jaar en wensen 
we jou en je naasten een gezond en veilig 2020!

Het einde van het jaar nadert. Veel pensioenfondsen maken dan bekend 
hoe ze er financieel voorstaan. Voor velen zag het ernaar uit dat ze een 
bittere pil moesten gaan slikken, maar minister Koolmees greep in. De 
regels voor het verlagen van de pensioenen worden tijdelijk versoepeld. 

Gelukkig zag en ziet het er voor ons fonds beter uit. 
Ook zonder de maatregel van de minister zouden wij de 
pensioenen niet hoeven te verlagen. Sterker nog: we 
kunnen de pensioenen deels verhogen. Omdat we niet 
genoeg reserves hebben, hebben we een herstelplan 
gemaakt en ingediend bij De Nederlandsche Bank. 

We hebben onvoldoende reserves door de lage rente. 
Daardoor moeten we op dit moment bijna het complete 
bedrag aan pensioen dat we in de toekomst gaan uitbe-
talen al in kas hebben. Terwijl we positieve rendementen 
behalen op de beleggingen en verwachten ook in de 
toekomst te verdienen met de beleggingen. Een lastige 
situatie voor ons en alle andere pensioenfondsen.   

Van een heel andere orde: Pensioenfonds Vopak heeft 
vanaf dit jaar een raad van toezicht in plaats van een 
visitatiecommissie. Het is natuurlijk even wennen, maar 
vanaf het begin is de samenwerking met het bestuur en 
het verantwoordingsorgaan in een goede en open sfeer 
verlopen. Wij zijn blij met de positieve feedback over het 
fonds die de raad van toezicht tot nu toe heeft gegeven. 

Informatie van het verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan heeft in 2019 vier keer 
vergaderd. Daarnaast is er nog twee keer vergaderd met 
het bestuur en één keer met de raad van toezicht. We 
hebben dit jaar over veel en uiteenlopende onderwer-
pen advies gegeven aan het bestuur. Natuurlijk hebben 
we meegekeken met het jaarverslag en het actuarieel 
rapport. Ook gaven we positief advies over de klachten- 
en geschillenregelingen, incidenten, klokkenluiders, het 
uitbestedings- en integriteitsbeleid, het crisis- en het 
herstelplan, het pensioenreglement en de actuariële en 
bedrijfstechnische nota. In oktober stond een studiedag 
op het programma, waarbij we ons hebben verdiept in 
integraal risicomanagement. 

Tot zover mijn terugblik op de afgelopen maanden. 
We richten ons nu op het komende jaar! Ik wens u allen, 
namens het gehele verantwoordingsorgaan een heel 
gezond en goed 2020 toe.

Rente Wester
Secretaris verantwoordingsorgaan


