Voor u ligt de Pensioenkrant 2014 van de stichting TOTAL Pensioenfonds
Nederland. In deze pensioenkrant vindt u informatie over het
pensioenfonds, algemene informatie over de veranderingen in de
pensioenopbouw vanaf 2015 en het nieuwe financieel toetsingskader.
Daarnaast vindt u meer informatie over de AOW-leeftijd. Ook het verkort
jaarverslag 2013 is onderdeel van deze pensioenkrant.

Inhoud
Financiële situatie
De dekkingsgraad op 31 oktober 2014 was 111,7%. Dit ligt enkele procenten
boven het gemiddelde van de pensioenfondsen in Nederland. Het gaat dus
best goed met het fonds, maar niet goed genoeg om weer te kunnen
indexeren. In onderstaande figuur ziet u een overzicht van het verloop van
de dekkingsgraad vanaf 2013. Per 2015 moeten er nieuwe rekenregels voor
het berekenen van de dekkingsgraad worden gebruikt. Door deze nieuwe
rekenregels kunnen we minder snel indexeren. Daar staat tegenover dat we
ook minder snel de pensioenen hoeven te korten. Verderop in
deze pensioenkrant vindt u hier meer informatie over.
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Schijf van vijf?!?
U bouwt pensioen op via het TOTAL pensioenfonds of u heeft hier pensioen
opgebouwd. Daarnaast heeft u wellicht ook andere voorzieningen voor uw
pensioen. Het NIBUD heeft nu een rekentool
ontwikkeld; de “Pensioenschijf-van-vijf”,
waarmee u zelf meer inzicht kunt krijgen in uw
inkomsten en uitgaven bij pensionering. De vijf
schijven zijn:
 AOW
 Werknemerspensioen
 Lijfrentes en bankspaartegoeden
 Vermogen (waaronder bijvoorbeeld ook
een eventuele (hypotheekvrije) woning)
 Inkomsten uit werk na pensionering
Voor meer informatie, neem eens een kijkje op de website van het NIBUD
(www.nibud.nl) of op www.pensioenschijfvanvijf.nl.

Verkort Jaarverslag 2013
In deze pensioenkrant vindt u het verkort
jaarverslag over het boekjaar 2013. In het
verkort jaarverslag worden voor u de
belangrijkste cijfers en gebeurtenissen over
2013 samengevat. Het volledige jaarverslag
2013 is te vinden op de website van het
pensioenfonds (www.total-pensioenfonds.nl)
via de pagina ‘Het Pensioenfonds’. Ontvangt
u liever het volledige jaarverslag 2013 in de
brievenbus? Neemt u dan contact op met het
pensioenbureau via telefoonnummer
0113 619 224 of stuur een e-mail naar
info.pensioenfonds@total.com.
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Aan het woord:
Wazier Abid-Ali, 28 jaar, sinds juli 2014 lid van het Verantwoordingsorgaan
Woont: samen met zijn vrouw in Den Haag.
Werkt: sinds februari 2012 bij TOTAL Nederland als Officer Treasury.
Opleiding: HBO Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool en een Master
Accounting, auditing en control. Voor hij bij TOTAL Nederland aan de slag ging heeft
hij gewerkt bij KPMG als Junior Advisor.
Hobby’s: Sporten en lezen (favorieten o.a. John Grisham en David Baldacci).
Waarom heb je gesolliciteerd voor het Verantwoordingsorgaan?
De pensioenwereld is een aparte tak van sport. Het is een wereld die continu in beweging is en
regelmatig in het nieuws is. Een ander aspect van pensioenen is de complexiteit die ermee
samen hangt. Deze zaken met betrekking tot pensioenen hebben mij uitgedaagd om mij er
meer in te verdiepen en actief deel te nemen in het pensioenfonds. Naast deze aspecten, wilde
ik ook meer voor TOTAL kunnen betekenen. Bij het vrijkomen van de functie in het
verantwoordingsorgaan (VO) zag ik daarom een uitgelezen kans om dit te bewerkstelligen. Op
deze manier ben ik ook op een andere manier betrokken bij TOTAL en geef ik mijn carrière een
extra dimensie.
Wat zijn tot nu toe je ervaringen binnen het Verantwoordingsorgaan?
Ik heb inmiddels één bijeenkomst met het VO gehad waarbij ik kennis heb gemaakt met andere VO-leden. Daarnaast
hebben wij ook regelmatig telefonisch contact over bepaalde zaken. Dit verloopt allemaal zeer prettig en ik ervaar dit
ook als positief. Ik heb dan ook een goed gevoel bij de toekomstige samenwerking met de andere VO-leden. Een leuke
bijkomstigheid is dat ik voor het eerst op Zeeland Refinery ben geweest. Alhoewel ik (nog) geen rondleiding heb
gekregen op het complex zelf, vond ik het leuk om dit een keer van dichtbij te zien.
Ook heb ik een aantal weken geleden een eerste cursus gehad wat betreft het VO zelf. Bij deze cursus kregen we
concreet uitgelegd wat onze rol binnen het pensioenfonds is en hoe we deze het best in kunnen vullen.

Anton Kroon, 53 jaar, sinds juli 2014 kandidaat-bestuurslid
Woont: samen met zijn vrouw Petra en jongste dochter Lisa in Scheemda.
Werkt: sinds 1998 bij TOTAL Nederland, in huidige functie als Manager
Bitumen (afdeling Specialisaties).
Opleiding: HBO Werktuigbouwkunde/Bedrijfskunde en voor de overstap naar
TOTAL nog 10 jaar gewerkt voor een ingenieursbureau.
Hobby’s: Fietsen, het liefst in de bergen van Frankrijk en Oostenrijk. Verder
houd ik van koken en fotograferen.
Waarom heb je gesolliciteerd bij het pensioenfonds?
In eerste plaats vind ik pensioenen een interessante materie door de complexiteit en
de diverse belangengroepen die hierin een rol spelen. Tevens draag je veel
verantwoording als bestuurslid. Het gaat tenslotte om geld van (ex)werknemers, om
het zorgdragen voor een goed pensioen. Daarnaast is de verwachting dat het
Nederlands pensioenstelsel de nodige veranderingen zal ondergaan de komende jaren. Al met al voor mij voldoende
uitdaging om hieraan een bijdrage te leveren.
Wat zijn tot nu toe je ervaringen bij het bestuur?
Ik heb inmiddels mijn pensioenopleiding afgerond en ben in afwachting van een gesprek en goedkeuring DNB om zitting
te nemen in ons pensioenfonds. Als aspirant bestuurslid heb ik een aantal vergaderingen mogen bijwonen. Wat me
vooral opvalt is de deskundigheid van het bestuur, de zorgvuldigheid waarmee de diverse belangen worden afgewogen
en het communicatieklimaat waarin respect voor elkaar, maar ook een kritische houding gewaardeerd wordt, zoniet een
vereiste is.
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Verkort Jaarverslag 2013
Voorwoord
Het jaar 2013 stond in het
teken van het verdere herstel
van de financiële positie van
het fonds. De dekkingsgraad steeg van 104,3%
aan het begin van het jaar naar 110,0% ultimo
2013. Met het verstrijken van 2013 is tevens het
korte termijn herstelplan afgesloten, gelukkig
zonder dat afstempelen in 2013 noodzakelijk
was.
Naast de financiële situatie heeft in 2013 vooral
de overheid de aandacht opgeëist. Met de
invoering van een fors aantal wijzigingen en
aankondigingen van wijzigingen op het gebied
van de pensioenopbouw, AOW-leeftijd,
pensioenfonds governance en het financieel
toetsingskader, heeft het fonds veel tijd en
energie gestoken in het voorbereiden en zo

mogelijk al doorvoeren van deze wijzigingen.
Ten aanzien van de verlaagde maximale
pensioenopbouw heeft het fonds ervoor
gekozen de pensioenopbouw in het jaar 2014
nog te baseren op een pensioenleeftijd van 65
jaar, gezien de verdere en meer ingrijpende
wijzigingen die zich aandienen voor het jaar
2015.
Het fonds is thans goed op weg naar "meer vlees
op de botten" maar is met een dekkingsgraad
per 31 oktober 2014 van 111,7% nog niet zover
dat alweer aan indexatie en inhalen van
opgelopen achterstanden gedacht wordt.
Daarvoor is een verdergaand herstel van de
dekkingsgraad tot boven 115% noodzakelijk.

Alex van Schaik
Voorzitter TPN

Bestuur
De samenstelling van het bestuur was op
31 december 2013 als volgt:
Namens de werkgevers
Alex van Schaik (ZR – voorzitter namens TN)
Nathalie Baras (TN)
Derk van Dorsten (TN)
Wim-Paul Lievense (ZR)
Namens de werknemers
Fred Boek (TN)
Raoul Boonman (ZR) - secretaris
Dick Boonstoppel (ZR)
Tamara Rinkel (TN)

Ondertekening jaarverslag 2013 met v.l.n.r. Fred Boek, Nathalie Baras, Tamara Rinkel,
Wim-Paul Lievense, Derk van Dorsten, Alex van Schaik en Raoul Boonman.

50 Jarig jubileum TOTAL Pensioenfonds
Op 10 december 2013 bestond het pensioenfonds 50 jaar! Bij dit jubileum is onder andere
stil gestaan door de uitgave van een jubileumkrant. In deze jubileumkrant werd
teruggekeken op het verleden van het pensioenfonds en werd verteld over het reilen en
zeilen van het fonds op dit moment.
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Deelnemersraad
De deelnemersraad bestond op 31 december 2013 uit de onderstaande personen:
Namens de gepensioneerden
Namens de deelnemers
Henk Slootheer - voorzitter
Gerard Drost
Gert de Bruin
Bert Heine - secretaris
Frans Melcher de Leeuw
Henk Hoegee
Gerard van Tienen
Rudy van de Klooster
Fred de Lange
Jos Westgeest
Per 1 juli 2014 is de deelnemersraad opgeheven. Om de
leden van de deelnemersraad te bedanken voor hun
inzet en al het gedane werk van de afgelopen jaren is
door het bestuur op 20 mei 2014 ter afscheid een
middag in Den Haag georganiseerd met een afsluitend
diner.

Kerncijfers 2013
Deelnemers
Aantal deelnemers (incl. aspiranten)
Aantal gewezen deelnemers (“slapers”)
Aantal pensioengerechtigden
Totaal aantallen
Pensioenuitvoering - € x 1.000
Ontvangen premie
Uitgekeerde pensioenen
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer
(actieven en pensioengerechtigden)
Waarde van de beleggingen - € x 1.000
Vastgoedbeleggingen
Aandelen
Vastrentende waarden (obligaties)
Derivaten
Totaal effecten
Beleggingsrendement
Kosten vermogensbeheer in % van het belegd vermogen
Financiële gegevens - € x 1.000
Pensioenvermogen
Pensioenverplichtingen
Aanwezige dekkingsgraad
Minimum vereiste dekkingsgraad
Vereiste dekkingsgraad

2013

2012

2011

2010

656
270
411
1.337

657
280
392
1.329

650
272
374
1.296

649
271
357
1.277

9.673
8.265
0,485

9.341
7.803
0,730

6.598
7.745
0,808

6.423
7.334
-

31.336
138.364
160.979
9.701
340.380
2,1%
0,8%

31.057
134.449
151.476
18.237
335.219
18,7%
0,7%

27.298
121.795
135.929
-1.308
283.714
7,2%
0,5%

28.462
123.544
126.323
-14.229
266.353
13,3%
-

345.022
313.537
110,0%
104,2%
118,3%

336.389
322.409
104,3%
104,2%
117,5%

283.669
294.818
96,2%
104,2%
118,8%

266.381
261.843
101,7%
104,2%
120,5%
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en het bestuur van het pensioenfonds als geheel
verder te professionaliseren.

Van de bestuurstafel

Op de volgende pagina’s vindt u een korte
uiteenzetting van de onderwerpen die door het
bestuur in 2013 zijn besproken. Terugkerende
onderwerpen waren de financiële positie van het
fonds, het beleggingsbeleid (inclusief een analyse
op de lange termijn), het beleggingsplan 20132014 en het risicomanagement.
Aanpassing pensioenreglement per
1 januari 2014
In 2013 is gewerkt aan de aanpassingen van het
pensioenreglement per 1 januari 2014. Zoals u
waarschijnlijk weet is per 2014 de
pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. In 2013 is
door het bestuur besloten om de pensioenleeftijd
van het pensioenreglement in 2014 op 65 jaar te
houden, wat wel de nodige aanpassingen met
zich mee heeft gebracht. Zo moest de maximale
opbouw per jaar hierdoor worden verlaagd. In
2015 zal de pensioenleeftijd naar verwachting
wel naar 67 jaar opschuiven. Hierdoor zal het
reglement moeten worden aangepast.
Momenteel wordt hier door het huidige bestuur
hard aan gewerkt. Verwacht wordt dat begin
2015 een referendum onder de huidige
pensioendeelnemers wordt gehouden over de
reglementswijzigingen.
Nieuwe governance
Specifiek voor 2013 is er
door het bestuur ook veel
gesproken over de nieuwe
governance structuur.
Deze nieuwe regels over
de wijze van besturen,
vastgelegd in de Wet versterking bestuur
pensioenfondsen, is er met name op gericht de
deskundigheid en geschiktheid van bestuurders

Per 1 juli zijn de eisen voor bestuurders van een
pensioenfonds door deze nieuwe regels flink
verzwaard. Inmiddels is van de kandidaatbestuursleden Petra Smits-Enters door De
Nederlandsche Bank voldoende geschikt en
deskundig bevonden als nieuwe bestuurder
namens de deelnemers. Kandidaatbestuursleden Gert de Bruin en Anton Kroon
zullen eind dit jaar bij De Nederlandsche Bank
worden aangemeld.
Uitvoeringskosten
De uitvoeringskosten van de pensioenregeling
zijn in 2013 gedaald ten opzichte van 2012. Dit is
terug te lezen in de tabel “Kerncijfers” op pagina
4. De uitvoeringskosten bedroegen in 2013 € 485
per deelnemer. Deze daling komt deels door een
administratieve verschuiving van een aantal
kostenposten naar het vermogensbeheer. Deze
verschuiving vond plaats op basis van advies van
de Pensioenfederatie. Door de definities voor alle
pensioenfondsen hetzelfde te maken, kunnen de
resultaten van verschillende fondsen beter met
elkaar worden vergeleken. Hieruit blijkt overigens
dat, in vergelijking met andere pensioenfondsen
van dezelfde grootte, de uitvoeringskosten van
het pensioenfonds aan de hoge kant zijn.
De vermogensbeheerkosten in 2013 zijn ten
opzichte van 2012 gestegen. Ook hier geldt dat,
in vergelijking met andere pensioenfondsen, de
kosten aan de hoge kant zijn. Dit komt
ondermeer omdat het pensioenfonds een actief
beleggingsbeleid heeft. De hogere kosten voor dit
actief beleggingsbeleid worden goedgemaakt
door het extra rendement. Het beleggingsbeleid
wordt uiteraard continu gemonitord door het
bestuur.
Beleggingen
Het uiteindelijke rendement over 2013 was 2,1%.
Met een rendement van 18% was 2013 een goed
jaar voor aandelen. Daar tegenover staat echter
wel een flink verlies van 10% op de vastrentende
waarden (obligaties). Dit als gevolg van de licht
gestegen rente in 2013. De dekkingsraad nam in
2013 met 5,7% toe tot 110%.
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Waar werd in 2013 zoal in belegd door het TOTAL Pensioenfonds?
Een groot deel van de beleggingsportefeuille wordt belegd in staatsobligaties. Hieronder ziet u een overzicht
van de ‘grootste’ beleggingen die het fonds in 2013 had. De in de figuur lichtblauw gedrukte 74,4% van de
portefeuille zijn de overige beleggingen met een gewicht van minder dan 0,6% van de totale
beleggingsportefeuille. De beleggingen zijn dus behoorlijk gespreid, waardoor de kwetsbaarheid afneemt.
Uw pensioenfonds belegt in obligaties, aandelen en vastgoed in de verhouding 50/40/10. Daarnaast heeft
het fonds ook valuta en rentederivaten. Die hebben we om ons te beschermen tegen een dalende rente en
dalende valutakoersen. Voor een overzicht van de top 50 aan beleggingen verwijzen wij u graag naar onze
website www.total-pensioenfonds.nl (onder menukeuze “Het Pensioenfonds” en vervolgens “Financiële
situatie”).

Top 10 exposure totale portefeuille
Franse staatsobligaties

6,1%
6,6%

3,3%

3,5%
2,5%
1,0%
0,8%
0,6%
0,6%
0,6%

74,4%

Duitse staatsobligaties
VS staatsobligaties
Nederlandse staatsobligaties
Oostenrijkse staatsobligaties
UK staatsobligaties
Russische staatsobligaties
Zuid-Afrikaanse staatsobligaties
Braziliaanse staatsobligaties
Aandelen Unibail-Rodamco
Overige*

* Met ‘Overige’ worden alle beleggingen bedoeld met een gewicht in de totale portefeuille kleiner dan 0,6% (beleggingen ter
waarde van ca. € 2 miljoen en minder). Al deze relatief kleine beleggingen samen bedragen 74,4% van de totale portefeuille.

Duurzaam beleggen – ESG-beleid
Sinds er in 2008 in het tv-programma NOVA een
item werd uitgezonden over beleggingen van
Nederlandse pensioenfondsen in clustermunitiefabrikanten is duurzaam beleggen een
thema waar veel pensioenfondsen bij stilstaan.
Van overheidswege is inmiddels een
uitsluitingslijst opgesteld van bedrijven waarin
pensioenfondsen niet mogen beleggen.
Duurzaam beleggen gaat echter niet alleen over
het wel of niet investeren in clustermunitie, maar
ook over zaken als kinderarbeid, mensenrechten
en milieu. Grote vraag bij dit soort thema’s is
altijd of maatschappelijk verantwoord beleggen,
zoals duurzaam beleggen ook wel wordt
genoemd, wel of niet ten koste gaat van
rendement. En zo ja, hoeveel mag het dan

kosten? Het zorgt in ieder geval voor een
beperking van de beleggingsvrijheid. Gebleken is
echter dat het beleggingsrendement van
duurzame bedrijven gemiddeld niet beter of
slechter is dan dat van andere bedrijven.
Het thema duurzaam beleggen stond al langer op
de bestuursagenda en in 2014 heeft het bestuur
van het pensioenfonds besloten om de trend te
volgen en zich aan te sluiten bij de United Nations
Principles for Responsible Investment (UNPRI).
Een opsomming van de principes die hiermee
worden onderschreven is te vinden op
www.unpri.com. Door de aansluiting op deze
principes en de daarmee gepaard gaande
rapportageverplichting aan belanghebbenden
heeft het pensioenfonds bewust gekozen beleid
te maken van duurzaam beleggen.
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Het herstelplan
Door de kredietcrisis en de dalende rente is in het
verleden een dekkingstekort ontstaan. In 2009
heeft het pensioenfonds een korte en lange
termijnherstelplan ingediend bij De Nederlandse
Bank. In het (korte) termijnherstelplan werden de
maatregelen aangegeven waardoor binnen vijf
jaar het fondsvermogen voldoende hersteld
moest zijn. Er werden in het herstelplan vier
peildata opgenomen, namelijk de 31ste oktober
van de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012. Als op
deze peildata de dekkingsgraad volgens het
herstelplan niet voldoende was, dan kon het
bestuur besluiten tot een korting van de

pensioenaanspraken van 1,95% per 1 januari
daarna. In 2012 (peildatum 31 oktober 2011) zijn
de pensioenen daadwerkelijk met 1,95% gekort.
Op uiterlijk 31 december 2013 moest het
minimaal vereist eigen vermogen hersteld zijn.
De dekkingsgraad moest hiervoor 104,2% zijn.
Uiteindelijk was de dekkingsgraad eind 2013
110%, waardoor het pensioenfonds uit het
(korte) termijnherstelplan is gekomen.
Hieronder een grafiek die het verloop van de
dekkingsgraad ten opzichte van de minimaal
vereiste dekkingsgraad uit het korte
termijnherstelplan (2009-2013) toont.

Blue Sky Group
Sinds 2010 is Blue Sky Group de (fiduciair) vermogensbeheerder van het pensioenfonds. Zij beheren het
vermogen en voeren het beleggingsbeleid van het pensioenfonds uit. Het beleggingsbeleid wordt vastgesteld
door het bestuur van het pensioenfonds en het bestuur is dan ook eindverantwoordelijk voor de gemaakte
beleggingskeuzes. In 2013 is een evaluatie gemaakt voor de keuze voor de Blue Sky Group in 2010 als
vermogensbeheerder. Uit deze analyse blijkt dat de grotere spreiding en het uitgebreide selectietraject voor
de beleggingen, zoals dat bij BSG wordt uitgevoerd, hebben geleid tot goede beleggingsresultaten met een
lager risico.
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voor een (op middelloon gebaseerde)
pensioenregeling van 2013 tot en met 2015
waarin de afname van het opbouwpercentage is
te zien.

Het nieuwe Financieel
Toetsingskader
Het financieel toetsingskader is een set uniforme
rekenregels waarmee De Nederlandsche Bank
toezicht houdt op de pensioenfondsen. Het gaat
daarbij vooral om de berekening van de
dekkingsgraad en de vereiste buffers om
tegenvallers op de beurs op te vangen. Het
gevolg van de nieuwe rekenregels zal zijn dat er
minder snel en in mindere mate zal worden
geïndexeerd en gekort. Dit komt vooral doordat
de dekkingsgraad daalt met enkele procenten
en de vereiste buffers toenemen. Op dit
moment onderzoekt het pensioenfonds of en in
welke mate het beleggingsbeleid dient te
worden aangepast. Met het nieuw Financieel
Toetsingskader, dat per 1 januari 2015 ingaat,
komen alle herstelplannen te vervallen. Dus ook
het nog voor het pensioenfonds tot 2023
lopende lange termijnherstelplan.

Pensioenopbouw per
1 januari 2015
Op dit moment wordt er hard gewerkt om de
pensioenregeling per 1 januari 2015 te laten
voldoen aan de nieuwe eisen met betrekking tot
de opbouw van pensioen. De maximaal
toegestane opbouw van pensioen is per 2014 al
door de overheid verlaagd, maar per 1 januari
2015 wordt een verdere verlaging doorgevoerd.
De standaardpensioenleeftijd is verhoogd naar
67 jaar. Voor een middelloonregeling (waar de
pensioenopbouw in ons pensioenreglement op
is gebaseerd) zal per 1 januari 2015 een
maximale opbouw van 1,875% van de
pensioengrondslag gelden bij een
pensioenleeftijd van 67 jaar. De pensioengrondslag is uw pensioengevend (bruto)
jaarsalaris minus een franchise voor de AOW
(meer hierover vindt u op pagina 9). Vanaf
1 januari 2015 wordt door de overheid ook een
maximaal pensioengevend salaris ingevoerd.
Voor 2015 is dit maximale bedrag gesteld op
€100.000. Hierna vindt u een overzicht van het
verloop van de maximale opbouwpercentages

Jaar
Pensioenleeftijd

2013
65

n.v.t.

2014
65

2015
67

65

Fiscaal
max.
2,25%
1,84% 2,15% 1,6%
opbouw%
Fiscaal maximale opbouwpercentages (middelloon)

67
1,875%

Maar, wat betekenen deze verlaging van de
opbouw en de verhoging van de pensioenleeftijd
nou eigenlijk voor u? Door de verlaging van het
opbouwpercentage per 1 januari kunt u minder
pensioen per jaar opbouwen. Door het
verschuiven van de pensioenleeftijd naar 67 jaar
kunt u wel langer pensioen opbouwen, wat de
verlaging gedeeltelijk compenseert.
Doorwerken tot 67?
Betekent de verhoging van de pensioenleeftijd
nu ook automatisch dat u door moet blijven
werken tot uw 67ste? Nee, dat hoeft niet. Een
natuurlijk moment om met pensioen te gaan is
de AOW-leeftijd. U kunt uw pensioen
vervroegen naar uw AOW-leeftijd, maar ook, net
als nu, vervroegen naar bijvoorbeeld 60 of 62
jaar. Nadeel is dan wel dat u een aantal jaren
minder pensioen op kan bouwen en uw
pensioenuitkering daarom lager zal zijn. Of dit
een probleem is of niet hangt echter volledig af
van uw persoonlijke situatie. Uitstellen van uw
pensioenleeftijd na uw AOW-leeftijd kan in
principe ook, bijvoorbeeld als u juist langer door
wilt werken. Uiteraard gaat het vervroegen of
uitstellen van de pensioenleeftijd in overleg met
uw werkgever.
Verandering in opbouw pensioen
Zoals gezegd is het maximale (wettelijk)
opbouwpercentage voor 2014 bij een
pensioenleeftijd van 67 jaar 2,15% bij een
middelloonsystematiek. Het (wettelijk) maximale
opbouwpercentage vanaf 2015 wordt echter
1,875% per jaar. De jaarlijkse opbouw van
pensioen wordt hiermee verlaagd. Wat u
maximaal aan pensioen kunt opbouwen wordt
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dus minder. Dit komt voor een gemiddelde
deelnemer van 46 jaar met een salaris van zo’n
€ 64.000 neer op ca. € 100 minder opgebouwd
pensioen per jaar. Over een opbouwperiode van
21 jaar kost het de hiervoor genoemde
gemiddelde deelnemer ongeveer
€ 2.100 aan bruto pensioen per jaar vanaf zijn of
haar 67ste. Voor iemand die nog 21 jaar pensioen
op gaat bouwen zal de verlaging van de
maximale opbouw dus meer ‘kosten’ dan voor
een wat oudere deelnemer in het fonds. Daar
staat tegenover dat de jongere deelnemer
waarschijnlijk langer leeft en dus langer gebruik
zal kunnen maken van zijn of haar pensioen.
Binnen de pensioenregeling van het
pensioenfonds is in 2014 de pensioenleeftijd op
65 jaar gehouden. Hierdoor moest over het
opbouwpercentage in 2014 een extra verlaging
worden doorgevoerd en is het maximum
opbouwpercentage vastgesteld op 1,84%. Het
maximale opbouwpercentage per jaar ligt vanaf

2015 met 1,875% dus hoger. Het lijkt dus wel
alsof er ten opzichte van 2014 meer pensioen
wordt opgebouwd. Er moet echter ook worden
gekeken naar de pensioenleeftijd. Zouden we
deze in 2015 op 65 jaar laten, dan is het
maximale opbouwpercentage zoals ook uit de
tabel op de vorige pagina is af te lezen nog maar
1,6% per jaar. Voor deelnemers met een
jaarsalaris boven een ton geldt ook nog dat
vanaf 2015 boven deze € 100.000 geen pensioen
meer kan worden opgebouwd bij het
pensioenfonds. Mocht dit u betreffen dan kan
het van belang zijn bij uw financiële situatie stil
te staan en eventueel een extra voorziening te
treffen. Het pensioenfonds kan u hier echter niet
bij adviseren. U kunt hiervoor wel contact
opnemen met uw werkgever of een financieel
adviseur. Voor overige vragen over pensioen en
uw pensioenopbouw kunt u uiteraard contact
opnemen met het pensioenbureau.

De AOW-franchise
Bij de opbouw van pensioen bij een pensioenfonds (werkgeverspensioen) moet rekening worden
gehouden met de AOW. Het pensioen dat u opbouwt bij het pensioenfonds wordt gezien als een
aanvulling op de AOW; een sociale voorziening waar iedereen die in Nederland woont rechten
voor opbouwt. Er wordt dan ook rekening gehouden met een zogenaamde AOW-franchise, een
drempelbedrag. Over het salaris dat boven deze drempel uitkomt wordt pas pensioen
opgebouwd. Het salaris boven dit drempelbedrag wordt ook wel de pensioengrondslag genoemd.
Het woord franchise spreekt men overigens fonetisch op zijn Frans uit als “fransjiese”. Deze
franchise wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld en afgeleid van de bruto AOW-bedragen. De
franchise is voor iedereen binnen dezelfde pensioenregeling gelijk. Het betreft overigens een
minimum drempelbedrag; het inbouwen van een hogere franchise mag. Maar, hoe hoger deze
inbouw van de AOW is, hoe minder pensioen er kan worden opgebouwd. In 2014 is de franchise
in het pensioenreglement bij TOTAL pensioenfonds de minimale, namelijk € 13.449.

De AOW
Weet u al wat uw AOW-leeftijd wordt?
Tot begin vorig jaar ontving iedereen die 65
werd en AOW-rechten had opgebouwd AOW.
Inmiddels is de AOW-leeftijd opgeschoven naar
ten minste 67 jaar vanaf 2023. De AOW-leeftijd
voor iedereen geboren na 1956 is een schatting.
Pas 5 jaar voor u de AOW-leeftijd bereikt zal
duidelijk worden wanneer u precies AOW gaat
ontvangen. De Sociale Verzekeringsbank geeft
op haar website overigens al wel een schatting
van uw AOW-leeftijd, ook als u geboren bent na

31 december 1956. In het
geval van de schrijfster van
deze tekst is de schatting
vooralsnog 70 jaar en 6
maanden. Inmiddels ligt er
een wetsvoorstel om vanaf 2015 de AOWleeftijd sneller te verhogen. Hiermee komt de
AOW-leeftijd in 2021 al op 67 jaar te liggen.
Aangezien de kans groot is dat dit wetsvoorstel
door de Eerste en Tweede Kamer heen komt,
vindt u op de volgende bladzijde een tabel
waarin de versnelling van de verhoging van de
AOW-leeftijd al is verwerkt.
9
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U bent geboren:
voor 1 januari 1948
na 31 december 1947 en
voor 1 december 1948
na 30 november 1948 en
voor 1 november 1949
na 31 oktober 1949 en voor
1 oktober 1950
na 30 september 1950 en
voor 1 juli 1951
na 30 juni 1951 en voor 1
april 1952
na 31 maart 1952 en voor 1
januari 1953
na 31 december 1952 en
voor 1 september 1953
na 31 augustus 1953 en
voor 1 mei 1954
na 30 april 1954 en voor 1
januari 1955
na 31 december 1954

U krijgt AOW in:
2012 of eerder
2013

Uw leeftijd als uw AOW start is:
65
65 + 1 maand

2014

65 + 2 maanden

2015

65 + 3 maanden

2016

65 + 6 maanden

2017

65 + 9 maanden

2018

66

2019

66 + 4 maanden

2020

66 + 8 maanden

2021

67

2022

?

Overgang van de administratie naar Aon-Hewitt
Het bestuur heeft in de bestuursvergadering van 25 september 2014 besloten
een groot deel van de administratieve werkzaamheden per 1 januari 2015 uit te
besteden. Achtergrond hiervoor is de sterk toegenomen complexiteit van met
name de deelnemersadministratie en de daardoor toegenomen kwetsbaarheid
van het pensioenbureau. In de afgelopen maanden zijn verschillende pensioenuitvoerders benaderd, offertes
uitgebracht en bezoeken afgelegd. Aon Hewitt is uiteindelijk de partij geworden waar de administratie van
het pensioenfonds aan toevertrouwd zal worden.
Een nieuw loket
Na de overgang van de administratie zullen uw vragen over uw pensioen door Aon Hewitt worden
beantwoord en niet meer door het pensioenbureau. Naast de deelnemersadministratie zullen ook de
uitkeringen vanaf januari door Aon Hewitt worden verzorgd. U hoeft hier zelf geen actie op te ondernemen,
alles wordt hiervoor achter de schermen voor u geregeld. Alle deelnemers en pensioengerechtigden zullen
binnenkort nadere informatie van Aon Hewitt ontvangen.
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Organisatie
Het bestuur
Namens de aangesloten ondernemingen:
Alex van Schaik (ZR) (voorzitter)
Nathalie Baras (TN)
Derk van Dorsten (TN)
Wim-Paul Lievense (ZR)
Namens de deelnemers:
Raoul Boonman (ZR) (secretaris)
Anton Kroon (TN) (kandidaat)
Petra Smits (ZR en TN)
Namens de gepensioneerden:
Gert de Bruin (kandidaat)
Het verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan geeft op basis van
ondermeer gesprekken met het bestuur en
de notulen van commissie- en bestuursvergaderingen een oordeel over het door het
bestuur gevoerde beleid. Zijn alle belangen
voldoende afgewogen? Zijn de genomen
besluiten voldoende onderbouwd? Daarnaast
heeft het verantwoordingsorgaan het recht het
bestuur advies te geven op het gebied van,
onder andere, intern toezicht, communicatie en

de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst
met de werkgevers.
In het verantwoordingsorgaan zitten vanaf
1 juli 2014:
Eric Cornelis, voorzitter (namens deelnemers ZR)
Wazier Abid Ali (namens deelnemers TN)
Fred de Lange (namens deelnemers ZR)
Joop van de Pol (namens de gepensioneerden)
Henk Slootheer (namens de gepensioneerden)

Het pensioenbureau
Het pensioenbureau verzorgt momenteel de uitvoering van uw pensioenregeling. Hier wordt de
deelnemersadministratie bijgehouden en worden pensioenberekeningen gemaakt. Ook de financiële
administratie van het fonds vindt hier plaats en de bestuursondersteuning wordt hier verzorgd. U kunt
telefonisch contact opnemen met het pensioenbureau via 0113 619 224 en per e-mail via
info.pensioenfonds@total.com. Vanaf januari 2015 zal een deel van de taken van het pensioenbureau
worden overgeheveld naar Aon Hewitt. De volgende personen zijn momenteel werkzaam op het
pensioenbureau: Gijs van Dalen (Hoofd pensioenbureau), Ingrid Nieboer (Administrateur) en Danielle
Davidse (Cost accountant)

Uw fonds, uw pensioenregeling
Stichting TOTAL Pensioenfonds Nederland is een ondernemingspensioenfonds met een collectieve beschikbare premieovereenkomst. De
premies en de opbrengst van de beleggingen zijn voor het fonds de enige inkomstenbronnen. Hieruit worden de pensioenaanspraken en
pensioenrechten gefinancierd. Er zal geen vermogen terugvloeien naar de ondernemingen, dan wel een premiekorting aan de
ondernemingen worden toegekend indien de dekkingsgraad van het fonds zich boven de streefgrens bevindt. Daarnaast zullen er geen
bijstortingen door de ondernemingen gedaan worden als het fonds in onderdekking verkeert.
De aangesloten ondernemingen:
Zeeland Refinery N.V.
TOTAL Nederland N.V.
Mafina B.V.
Aardolie Opslag Groningen B.V.
TOTAL Gestion Internationale
Combined Refuelling Services
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In 2013 zijn de volgende mensen met pensioen gegaan:
Vanuit actief dienstverband
Vanuit premievrije polissen
De heer J.A. Dourleijn
De heer A. Dek
De heer H.L. van der Greft
Mevrouw J. van der Hagen
M ev r o u w G . H e n d r i k s - H o o g e n b o e z e m De heer A. van Hese
De heer H.A. van Jaarsveld
De heer J.E. van Houte
Mevrouw C.E.T. de Klerk
De heer G. Hubers
De heer B. Koeslan
De heer L.G.M. Kapiteijn
De heer P.J.A. Mesu
De heer C. van de Kreeke
De heer A.J. Platteeuw
De heer J.B. Louis
De heer C.A.R. Wullems
De heer A.A.M. Mosheuvel
De heer P.J.A. Nederlof
De heer F.J. van Nieuwburg
Mevrouw M. Seijbel – Keemink
De heer C.A. Visser
De heer W.K. de Voogd
De heer C. Zonneveld

In 2013 zijn de volgende mensen overleden:
Pensioengerechtigden
Leeftijd Nabestaanden
Leeftijd
De heer H. Eigenraam
76
Mevrouw A.M.M. Ortan
75
De heer L. van Gessel
78
Mevrouw G. C. Latuheru - Sahertian
66
De heer F.G.J. Holthuis
79
De heer R. van Keimpema
76
Premievrije deelnemer
De heer J. Levering
87
De heer E.I.I.G. Grégoire
57
De heer W. Mak
74
De heer P.H.M. Meulenberg
75
De heer N.J. Molenaar
86
De heer P.J.A. Nederlof
65

Bezoekadres
Postadres
KvK

Luxemburgweg 1, Nieuwdorp (Zld)
Postbus 210
4380 AE Vlissingen
S41113212

Telefoon
Fax
Email
Website

+31 (0)113 619 224
+31 (0)113 619 223
info.pensioenfonds@total.com
www.total-pensioenfonds.nl
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