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Check je keuze! Log in en kijk
wat er kan.
In de vorige pensioenkrant kondigden we het al aan. Nu is het zover: je kunt
je pensioen bekijken in de kersverse planner van Pensioenfonds Vopak!
Je gaat naar de planner via mijnpensioencijfers.nl/
vopak . De planner heeft drie functies: Allereerst zie je
hoeveel kapitaal je hebt opgebouwd of pensioen hebt
ingekocht. Ook kun je een pensioenplan maken: hoeveel krijg je naar verwachting als je je pensioen op een
bepaalde leeftijd laat ingaan? Tot slot kun je zien wat het
voor je pensioen betekent als je de premie belegt of er
pensioen mee inkoopt.

Die laatste optie is handig. Veel mensen weten namelijk
niet wat er op dit moment met hun premie gebeurt.
Via de planner zie je of je direct pensioen inkoopt of eerst
een kapitaal opbouwt. Met de planner kun je bekijken
wat de verwachting is als je wisselt van beleggen naar
inkopen of andersom. Verderop in de krant vertellen we
je meer!

Wanneer kies je voor beleggen
of pensioen inkopen?
Jij bepaalt zelf wat je met de inleg voor je pensioen doet. Je kunt kiezen tussen
direct pensioen inkopen en de inleg beleggen.
Kies je voor inkopen? Dan ga je voor meer zekerheid.
Je weet vooraf redelijk precies welk pensioen je later
gaat ontvangen. Laat je de premie beleggen? Dan neem
je meer risico, met een grote kans op een hoger pensioen
dan wanneer je inkoopt. Op het moment dat je je
pensioen laat ingaan, koop je met het kapitaal pensioen
in. Er is een kans dat je pensioen dan lager uitvalt dan
wanneer je iedere maand een deel van je pensioen had
ingekocht. Wat het beste bij je past, is afhankelijk van je
persoonlijke situatie en dus voor iedereen anders.
Overigens kun je als je belegt ook tussentijds pensioen
inkopen met je kapitaal. Je gaat daarna door met beleggen
en begint weer met het opbouwen van een kapitaal.

Wat meer risico nemen is vaak de logische keuze
als je jong bent
Als je jong bent, is de verwachting dat je beter af bent
als je de inleg belegt. Het uiteindelijke pensioen is naar
verwachting hoger dan wanneer je er iedere maand
pensioen mee inkoopt. En gaat het slecht op de beurs?
Dan is de kans groot dat je later weer goede jaren
meemaakt en het verlies goedmaakt. Je hebt immers
nog veel jaren te gaan tot je pensioen.
Kom je dichterbij je pensioen? Dan is het lastiger om
eventuele verliezen weer goed te maken. Daarom is
het begrijpelijk dat je vanaf een bepaald moment
minder risico’s wilt lopen. Dat kan door de standaard
beleggingsmix aan te houden als je belegt of door direct

pensioen in te kopen. Je weet dan wat je kunt verwachten
en je wilt je pensioen graag zo veel mogelijk veiligstellen.
Verder is een simpele regel: als je niet zoveel vermogen
hebt, kun je ook minder risico lopen. Je hebt immers
geen spaarpotje om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Laat je beleggen? Dan bouwen we standaard
het risico af
We bieden een standaard beleggingsmix aan. Die mix
van meer en minder risicovolle beleggingen verandert
naarmate je ouder wordt. Als je jong bent, zitten er in de
mix meer aandelen. Hoe ouder je wordt, hoe minder
risicovol we voor je beleggen. Ook als je jong bent,
spreiden we de beleggingen. De kans is daardoor heel
klein dat je later op een houtje moet bijten.

Laat ons weten wat je wilt!
Pensioenfonds Vopak wil graag
dat iedereen zelf bedenkt wat het
beste past. Blijf je bij wat er standaard voor je geregeld is? Of stap
je over naar een andere optie? Laat
het ons weten! Je kunt maximaal
4x per jaar je keuze herzien.

Een pensioen dat je inkoopt is niet 100%
gegarandeerd
Koop je pensioen in? Dan heb je meer zekerheid, maar
geen garantie over de hoogte van je pensioen. Je deelt het
risico dat de beleggingen tegenvallen met alle anderen
die een pensioen hebben ingekocht. Er is één grote pot die
we als fonds goed beheren en blijven beleggen. Mochten
de beurzen langere tijd in de min staan, dan is er een kans
dat we de ingekochte pensioenen moeten verlagen. Maar
tot nu toe zijn er altijd genoeg reserves geweest om dat te
voorkomen.

Vijf handige weetjes over de planner

1

Je hebt een actueel
overzicht van je pensioen

Even je pensioenoverzicht niet bij de hand?
Geen probleem. De planner laat je de actuele stand van
zaken zien. Je ziet hoeveel je hebt opgebouwd of
ingekocht via de A-regeling en eventueel de B-regeling.
In de planner heet dit de A-grondslag en de B-grondslag.
De A-regeling heeft betrekking op je salaris tot € 61.182.
Je bouwt ook op via de B-regeling als je meer verdient
dan € 61.182 bruto per jaar. Maximaal telt je salaris tot
€ 112.189 mee voor de B-regeilng.

2

We werken de planner
steeds bij

Deze planner is de eerste versie. Er zullen vast zaken zijn
die nog beter of duidelijker kunnen. Heb je tips of ideeën?
Laat het ons weten! pensioenbureau@vopak.com.

3

Je ziet wat je doet met
je inleg

Bij voorkeur kies je zelf wat je doet met je inleg. Heb je
geen keuze doorgegeven? Dan bepaalt het fonds of je
de inleg gebruikt om te beleggen of pensioen mee in te
kopen, afhankelijk van het moment waarop je in dienst
bent gekomen. In de planner zie je wat er op dit moment
gebeurt met je inleg. Ook kun je bekijken wat het
betekent voor je pensioen als je switcht van beleggen
naar inkopen of andersom. Let op: de bedragen zijn
inschattingen.
Wil je wisselen van keuze? Dat kan met het formulier
dat je kunt downloaden vanuit de planner.
Naar de planner? mijnpensioencijfers.nl/vopak.

4

Je kunt een pensioenplan
maken

Heb je een bepaalde leeftijd in je hoofd waarop je met
pensioen wilt gaan? Of denk je erover om parttime te
gaan werken en wil je weten wat dat betekent voor je
pensioen? Reken het snel en eenvoudig door. Je kunt
alle keuzes in één keer bekijken of ze stap voor stap
doorlopen.

5

Je ziet je verwachte pensioen
als het mee- of tegenzit

In de planner zie je je ‘verwachte pensioen’. Dat is van alle
mogelijke uitkomsten die we nu voorzien de middelste
uitkomst. Wil je weten hoe hoog je pensioen is als het
de komende jaren erg tegenvalt of erg meezit (elk 5%
kans)? Klik dan op het wolkje of zonnetje bij ‘scenario’s’.

Informatie van het bestuur:

Info over jaarverslag en
financiële situatie

Aantal mensen met een pensioen bij Pensioenfonds Vopak

Dekkingsgraad
Alle cijfers op een rij (peildatum 30 juni 2021)
Totaal belegd vermogen pensioenfonds:

€ 1,522 miljard

Technische voorziening voor risico pensioenfonds:

€ 1,047 miljard

Technische voorziening voor risico deelnemers:

€

187 miljoen

Actuele dekkingsgraad eind juni 2021:

123,4%

Beleidsdekkingsgraad eind juni 2021:

116,5%
In dienst

Op basis van de voorlopige cijfers ligt de beleidsdekkingsgraad eind juni net boven de vereiste
dekkingsgraad. Dit zou betekenen dat er geen tekort meer is. We weten zeker of dat zo is als we
de definitieve beleidsdekkingsgraad en vereiste dekkingsgraad berekend hebben. Dat kan na
verwerking van alle kwartaalcijfers.

Range voorwaardelijke toeslagverlening
110,5%

Je pensioen wordt niet verhoogd (onder 108,5%).
Je pensioen wordt verhoogd.
Het volgt deels de stijging van de prijzen.
Je pensioen wordt verhoogd (vanaf 118,3%).
Het volgt volledig de stijging van de prijzen.

In memoriam
Net nu we dachten dat we door de versoepelingen van de COVID-19 maatregelen een
afscheidsdiner voor ons bestuurslid Jaap Vriesendorp konden organiseren, bereikte
ons het droevige bericht dat hij op 22 juni 2021 op 79-jarige leeftijd is overleden.
Hij was ruim twee jaar lid van de deelnemersraad en acht jaar bestuurslid namens de
gepensioneerden.
We herinneren ons Jaap als een markante persoonlijkheid, die veel tijd en inspanning
stopte in zijn bestuurslidmaatschap. Hij wilde altijd zijn eigen pensioenkennis en die van
zijn medebestuursleden verder verbreden om – in het belang van het pensioenfonds –
externe partijen scherp te houden. Daarnaast was hij oprecht geïnteresseerd in de privé
situatie van iedereen die bij het pensioenfonds betrokkenen was.
Het is erg jammer dat we hem na zijn aftreden als bestuurslid eind 2020 niet op gepaste
wijze hebben kunnen bedanken en slechts enkele bezoeken hebben kunnen brengen.
Wij zullen nog vaak aan hem terugdenken en wensen zijn familie en vrienden veel sterkte
toe bij het verwerken van de leegte die hij achterlaat.
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1.481

Uit dienst, nog niet
met pensioen
2019
1.466

2019
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Uit dienst, ontvangt
een pensioen
2019
2.849

2020
2.823

Kosten van jouw pensioen
Pensioenuitvoerings- en administratiekosten
Bedrag per persoon (in dienst en uit dienst, ontvangt een pensioen)

€233

€191

€218

2018

2019

2020

Kort nieuws
www.mijnpensioenoverzicht.nl
is vernieuwd
Mijnpensioenoverzicht.nl is de plek waar al je pensioen
bij elkaar staat. Van je huidige werkgever én eerdere
werkgevers. De nieuwe website bevat video’s en handige
tips die aansluiten bij je leeftijd.

Nieuwe regels voor pensioen komen
een jaar later
De wet waarin alle afspraken rondom het Pensioenakkoord staan, wordt waarschijnlijk in 2023 van kracht.
Pensioenfonds Vopak zit in de tussentijd niet stil.
De werkgever en (vertegenwoordigers van) de
werknemers denken al na over de nieuwe regeling.
Na de zomer start een werkgroep om een en ander
verder uit te gaan werken. Het zal waarschijnlijk nog een
aantal jaren duren voor de nieuwe regeling gaat gelden.
Goed om te weten is dat alle partijen willen dat de
regeling dezelfde kwaliteit houdt als deze nu heeft.

Vertrekstimuleringsregeling
is verlengd
Vopak, FNV Havens en CNV Vakmensen hebben in de
nieuwe cao afgesproken de vertrekstimuleringsregeling
in ieder geval tot eind 2023 te verlengen. De regeling is
bedoeld om werknemers die onder de cao vallen eerder
te kunnen laten stoppen met werken.

Van het verantwoordingsorgaan
Vorig jaar schreef ik in de pensioenkrant dat het na drie maanden thuis
werken een beetje voelde alsof ik gepensioneerd was. Nu zijn we 15
maanden verder en werken we nog steeds vanuit huis. Maar het einde
is in zicht.
Voor velen van ons is het geen gemakkelijke tijd, zeker
niet met kleine kinderen in de buurt. Het is ook geen
gemakkelijke tijd voor pensioenfondsen. Een aantal
verkeerden vorig jaar nog in zwaar weer en hoefden de
pensioenen net niet te verlagen, omdat de koersen en
de rente eind 2020 weer omhoog gingen. Deze positieve
trend heeft zich gelukkig in dit eerste half jaar voortgezet.

In de pensioenkrant van december meldden we dat
Joop Veenma en Koen Knapper zich beschikbaar hebben
gesteld voor een volgende zittingstermijn. Aangezien er
geen tegenkandidaten waren, zijn zij beiden voor een
nieuwe termijn benoemd. Helaas heeft Joop het voorzitterschap om persoonlijke reden moeten neerleggen.
Koen heeft die rol ad interim op zich genomen.

Het verantwoordingsorgaan is dit jaar twee keer bij
elkaar geweest. Het heeft zowel met het bestuur als met
de raad van toezicht een keer formeel overleg gehad.
Daarnaast is er met beide organen regelmatig informeel
contact. Het opstellen van het jaarverslag heeft de
nodige aandacht en tijd gevraagd. Het verantwoordingsorgaan heeft verder positief advies gegeven ten aanzien
van het pensioenreglement en het herstelplan.
Het pensioenfonds moest een herstelplan opstellen voor
De Nederlandsche Bank, omdat de beleidsdekkingsgraad
te laag was.

De zittingstermijn van twee leden van het verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden (Rocus
Plaisier en Job ’t Hart) en een lid namens de actieve
deelnemers (Saskia van der Werf) loopt binnenkort af.
Rocus en Job zijn beschikbaar voor een volgende termijn.
Geïnteresseerden die zich kandidaat willen stellen,
kunnen zich tot 1 maand na het verschijnen van deze
pensioenkrant melden bij de secretaris van het
verantwoordingsorgaan.

Rente Wester
Secretaris verantwoordingsorgaan

Namens het gehele verantwoordingsorgaan wens ik u
allen een zonnige en coronavrije zomer toe!

Van het bestuur
Er komen nieuwe regels
voor pensioen
Als je vorig jaar naar het journaal keek of een krant opensloeg, kan het je
haast niet ontgaan zijn ondanks het onophoudelijke nieuws over corona:
er komen nieuwe regels voor pensioen. Daardoor komt er ook een nieuwe
pensioenregeling bij Vopak. Hoe pakken we dat aan?
Eerst komt er een wet
Het is een ongelooflijk ingewikkelde operatie. Alle
afspraken die vorig jaar zijn gemaakt in het Pensioenakkoord worden momenteel verder uitgewerkt. Doel is
dat ze kunnen worden vastgelegd in een wet. Dat het
geen eenvoudig karwei is, blijkt wel uit het feit dat de
overheid de oorspronkelijke deadline niet gaat halen. Die
was 1 januari 2022 en is onlangs een jaar opgeschoven.

beoordeling door een extern bureau. Het streven is dat
de nieuwe regeling net zo goed scoort én toekomstbestendig is. Na de zomer start een werkgroep die het
project ‘nieuwe regeling’ in goede banen gaat leiden.
Voor die nieuwe regeling er is, zijn we wel een aantal
jaren verder. Zodra er weer nieuws is, brengen we je op
de hoogte!

Je kunt je pensioen nu al volgen
Werken aan kennis
Ondertussen organiseert het pensioenfonds kennissessies. Zodat we straks goed beslagen met elkaar het
gesprek kunnen voeren. Iedereen doet mee: wij als
bestuur, het verantwoordingsorgaan, de werkgever
Vopak, de vakverenigingen en de ondernemingsraad.

Inventariseren
Verder zijn we aan het inventariseren: wat vindt elke partij
belangrijk? Zijn er bepaalde zaken waar we nu al rekening
mee moeten houden of staan alle opties nog open?
Een belangrijk uitgangspunt is dat de regeling dezelfde
kwaliteit houdt. Aardig om te vermelden is dat onze
huidige regeling vorig jaar 5 van de 5 sterren kreeg bij een

Wat in ieder geval hetzelfde blijft, is dat jij en je werkgever
samen geld inleggen voor je pensioen. De hoogte van
het kapitaal en een inschatting van het pensioen dat
je zo opbouwt, kun je sinds kort zien in de planner. We
raden je aan om nu en dan in te loggen en te kijken hoe je
ervoor staat.
We wensen iedereen een gezonde, veilige en prettige
zomer en hopelijk komt de Covid-pandemie steeds beter
onder controle.

Cees Vletter
Voorzitter Pensioenfonds

Wij staan zoals altijd
klaar om je vragen te
beantwoorden
Het pensioenbureau is zoals altijd
bereikbaar voor vragen over jouw
pensioen. Je kunt ons bellen op
werkdagen van 08.30 tot 16.30 uur. Of
mail naar pensioenbureau@vopak.com.
Neem gerust contact met ons op!

Het bestuur van
Stichting Pensioenfonds Vopak

Colofon
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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