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Het jaar 2011 lijkt al ver weg, met het referendum en de wijziging van de pensioenregeling begin dit jaar
nog vers in het geheugen. Toch is het belangrijk om terug te kijken op 2011. Een belangrijk jaar, waarin Total
Pensioenfonds voor het derde jaar op rij moest omgaan met aanhoudend moeilijke economische omstandigheden.
De dekkingsgraad is lager uitgekomen dan verwacht volgens het herstelplan. Vanwege de slechte financiële
positie moest Total Pensioenfonds voor het eerst een korting doorvoeren van 1,95% op de pensioenen. Maar
het jaar stond verder vooral in het teken van een andere maatregel om de crisis te doorstaan: de aanpassing
van de pensioenregeling. Het is positief dat werkgevers en werknemers gezamenlijk meer premie gaan inleggen. Op die manier houden we de pensioenopbouw van de actieve deelnemers beter op peil.

De hoofdpunten van 2011
Financiële positie verder onder druk

Verlaging van de pensioenen

De financiële positie van Total Pensioenfonds is
in 2011 verder verslechterd. Na 2009 en 2010
kende de wereldeconomie ook in 2011 een
zwakke groei. Vooral de dalende rente speelde
ons parten. De dekkingsgraad daalde tot 96,2%.
Daarmee bleef de dekkingsgraad achter bij de
verwachting van het herstelplan. Het bestuur was
hierdoor genoodzaakt om maatregelen te nemen, en
dus werd de geplande verlaging van de pensioenen
doorgevoerd.

Eind 2011 heeft het pensioenfonds besloten om de pensioenen te verlagen met 1,95%.
Wij hadden al eerder aangegeven dat deze verlaging
nodig was, als de dekkingsgraad zich niet voldoende
zou herstellen. Helaas is dat laatste het geval geweest.
De verlaging geldt voor de actieve deelnemers, de gewezen deelnemers en de gepensioneerden. Het was
de eerste keer dat Total Pensioenfonds de pensioenen moest verlagen. Deze harde maatregel was nodig
voor het herstel van de dekkingsgraad.
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minimaal vereiste dekkingsgraad herstelplan

De dekkingsgraad nam in 2011 af tot onder het vereiste niveau van het herstelplan.
De verlaging (korting) zorgt ervoor dat we de achterstand op het herstelplan een stukje kunnen inlopen.

De cijfers van 2011
Aanpassing van de pensioenregeling
In 2011 hebben we veel tijd besteed aan onderzoek
naar de uitvoerbaarheid van de voorgestelde
aanpassing van de pensioenregeling. De actieve
deelnemers hebben deze aanpassing inmiddels begin
2012 via een referendum bekrachtigd. De ambitie om
een pensioen op basis van het eindloon te halen (laatst
verdiende salaris) werd op 1 januari 2012 vervangen
door de ambitie om een pensioen op basis van
middelloon te halen (gemiddeld verdiende salaris).
De premies zijn verhoogd en de indexatieambitie is
verlaagd. Naar verwachting duurt het nog wel enkele
jaren voordat we weer kunnen indexeren. Daarvoor
is herstel van de economie en daarmee herstel van
de financiële positie van het fonds nodig.

Goed pensioenfondsbestuur
Het pensioenfonds heeft in 2011 opnieuw veel aandacht besteed aan de kwaliteit van bestuur. Daaronder verstaan we de naleving van de regels (compliance) en het zorgvuldig toezicht daarop. Integriteit
en transparantie zijn een vereiste. Ook de deskundigheid van het pensioenfondsbestuur binnen de verschillende vakgebieden heeft opnieuw veel aandacht
gekregen. Tot slot werd de gedragscode voor integriteit in 2011 verder aangescherpt.

De financiële positie van Total Pensioenfonds
De financiële positie van het pensioenfonds is in 2011
verslechterd. Het vermogen groeide weliswaar behoorlijk, maar de verplichtingen namen veel sterker
toe. Er is eind 2011 sprake van een dekkingstekort.
Dat betekent dat er niet voldoende vermogen aanwezig is om de pensioenen op de langere termijn te
kunnen uitbetalen. De voorgenomen verlaging van
de pensioenen met 1,95% is daarom doorgevoerd.
De dekkingsgraad op 31 december 2011 kwam daarmee uit op 96,2%.

Vermogensgroei,
ondanks een lastig beleggingsjaar
2011 was opnieuw een jaar met moeilijke economische omstandigheden. De gevolgen van de
tsunami in Japan zorgde in het voorjaar voor veel
onrust op de financiële markten. Het jaar werd
bovendien wereldwijd beheerst door de schuldencrisis in Europa. De crisis zorgde voor een daling van het consumentenvertrouwen en minder
bedrijfsinvesteringen. Hierdoor was de wereldwijde
economische groei in 2011 zwak. Toch wisten wij een
rendement te behalen van 7,2%. Daarmee groeide
ons vermogen met bijna 20 miljoen euro. Obligaties
deden het goed. We hebben ook profijt gehad van
het afdekken van het renterisico.

Verplichtingen groeien sneller dan het vermogen
Onze verplichtingen zijn het geld dat naar verwachting
nodig is om de toekomstige pensioenen te kunnen betalen. De verplichtingen namen in 2011 met meer dan
33 miljoen euro toe. Dit kwam vooral door de verdere
daling van de rente. De huidige (lage) rente is het verplichte uitgangspunt voor de verwachte rente in de
toekomst. We houden dus nu al rekening met minder
inkomsten uit rente in de toekomst. Als de rente op dit
niveau blijft, hebben we meer vermogen nodig om
alle toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Vandaar de sterke toename van de verplichtingen.

Beheersing van de risico’s
Ons beleid is er op gericht om de pensioenen
te indexeren en de kans op het verlagen van de
pensioenen te verkleinen. Bij de uitvoering van het
beleid houdt het bestuur rekening met valutarisico,

het renterisico en het neerwaartse risico van aandelen en onroerend goed. De rentegevoeligheid van de
pensioenverplichtingen dekken we voor 75% af. Ook
het valutarisico dekken we voor een groot deel af. Zo
kunnen we bewegingen in de dekkingsgraad verkleinen. Tot slot heeft het pensioenfonds in 2011 een
financieel crisisplan opgesteld. Dit plan vormt een
handleiding voor het bestuur bij een nieuwe financiële crisis.

Beheersing van de kosten
De kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling bleven ongeveer gelijk. In 2011 bedroegen
de kosten 2.227.000 euro. Daarvan ging 1.400.000
naar de vermogensbeheerder Blue Sky Group.
De kosten voor het vermogensbeheer bedragen
ongeveer 0,5% van het belegd vermogen.
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Overzicht van de belangrijkste cijfers
(op 31 december 2011, bedragen x 1000 euro)

2011

2010

2009

Actieve deelnemers

650

649

650

Gewezen deelnemers

272

271

276

Pensioengerechtigden

374

357

333

1.296

1.277

1.259

Ontvangen premies

6.598

6.423

6.501

Uitgekeerde pensioenen

7.745

7.334

6.955

Kosten*

2.227

-

-

Vastgoed

27.298

28.462

17.112

Aandelen

121.795

123.544

92.529

Leningen met een vaste rente (obligaties)

135.929

126.323

117.380

Totaal belegd vermogen

283.714

266.353

230.628

7,2%

13,3%

18,2%

Pensioenvermogen

283.669

266.381

236.415

Pensioenverplichtingen

294.818

261.843

234.705

96,2%

101,7%

101%

Vereiste dekkingsgraad

118,8%

120,5%

123%

Verlaging pensioenen

-1,95%

0%

0%

Aantal deelnemers

Totaal
Pensioenuitvoering

Waarde van de beleggingen

Beleggingsrendement
Financiële positie

Aanwezige
dekkingsgraad

*De kosten voor vermogensbeheer zijn in 2011 voor het eerst in het overzicht opgenomen.

Blik vooruit
Financiële vooruitzichten 2012
Naar verwachting wordt 2012 opnieuw een moeilijk
beleggingsjaar. De voorgenomen forse bezuinigingen
leiden tot een lagere economische groei. Deze bezuinigingen moeten op termijn zorgen voor herstel van het
consumentenvertrouwen. Ook de rente blijft de komende tijd nog laag. Op die manier wil de overheid de
economie stimuleren. De opkomende markten laten
naar verwachting wel opnieuw hoge groeicijfers zien.
Mogelijk zien we de eerste tekenen van herstel van de
wereldeconomie in de tweede helft van 2012.

Aanpassing van de pensioenregeling
De sociale partners hebben in augustus 2011 een
voorstel tot aanpassing van de pensioenregelingen gedaan. Het pensioenfondsbestuur heeft
dit voorstel verder uitgewerkt en getoetst op
uitvoerbaarheid. Daarna is het voorstel begin 2012
via een referendum aan de actieve deelnemers voorgelegd. Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe pensioenregeling van kracht. Deze regeling zorgt voor een hogere pensioenopbouw voor de actieve deelnemers
en voor een realistische indexatieverwachting.

Aanpassing van de AOW en de pensioenleeftijd
In 2012 wordt de Pensioenwet aangepast. De
belangrijkste verandering is de stapsgewijze
verhoging van de pensioenleeftijd voor de AOW.
Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2019 op 66
jaar en in 2023 op 67 jaar. Als de pensioenleeftijd
is verhoogd tot 67, koppelt de overheid de

pensioenleeftijd aan de levensverwachting.
Op die manier zorgt de toename van de levensverwachtingen niet meer voor verdere toename van de
pensioenverplichtingen. Gevolg is wel dat onze deelnemers voortaan pas enkele jaren voorafgaand aan
hun pensionering weten wat hun pensioenleeftijd
precies zal zijn.
Pensioenaanspraken die al zijn opgebouwd bij
Total Pensioenfonds behouden hun ingangsleeftijd.
Dus 60 jaar voor vroegpensioen en 65 jaar voor
ouderdomspensioen. Vanaf 2014 krijgen nieuwe
pensioenaanspraken waarschijnlijk de ingangsleeftijd
van 67 jaar. De komende tijd zullen de sociale partners
hierover afspraken maken. Het blijft natuurlijk
mogelijk het pensioen uit te stellen of te vervroegen.

Pensioenplanning
Ook de communicatiebepalingen in de Pensioenwet
worden naar verwachting in 2012 aangepast. Voortaan staat in de communicatie niet meer alleen het
pensioen van de werkgever centraal, maar juist het
totale pensioen van de mensen. Dat pensioen bestaat namelijk ook uit de AOW-uitkering en mogelijk
andere bronnen van inkomsten. Onze deelnemers
moeten daarom ook zelf zorgen voor een goed inzicht in het pensioen dat zij mogen verwachten, want
er zullen belangrijke individuele keuzes moeten worden gemaakt. Wij blijven de deelnemers daarbij actief
ondersteunen.

Verhoging AOW-leeftijd
U bent geboren:

U krijgt AOW in:

Uw leeftijd als uw
AOW-uitkering ingaat, is:

voor 1 januari 1948

2012

65

na 31 december 1947 en voor 1 december 1948

2013

65 + 1 maand

na 30 november 1948 en voor 1 november 1949

2014

65 + 2 maanden

na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950

2015

65 + 3 maanden

na 30 september 1950 en voor 1 augustus 1951

2016

65 + 5 maanden

na 31 juli 1951 en voor 1 juni 1952

2017

65 + 7 maanden

na 31 mei 1952 en voor 1 april 1953

2018

65 + 9 maanden

na 31 maart 1953 en voor 1 januari 1954

2019

66

na 31 december 1953 en voor 1 oktober 1954

2020

66 + 3 maanden

na 30 september 1954 en voor 1 juli 1955

2021

66 + 6 maanden

na 30 juni 1955 en voor 1 april 1956

2022

66 + 9 maanden

na 31 maart 1956 en voor 1 januari 1957

2023

67

na 31 december 1956

2024

nog niet bekend.*

* De regering beslist later of de AOW-leeftijd verder omhoog gaat voor mensen die na 1956 geboren zijn.

Samenstelling van het bestuur (juli 2012)
Namens de werkgevers:
Zeeland Refinery				

TOTAL Nederland

Alex van Schaik (vice voorzitter)		
Wim-Paul Lievense				

Nathalie Baras			
vacature			

Namens de werknemers:
Zeeland Refinery				

TOTAL Nederland

Raoul Boonman (secretaris)			
Dick Boonstoppel				

Tamara Rinkel
Fred Boek

Trainingsdag bij vermogensbeheerder
Blue Sky Group op 14 juni 2012

Samenstelling van de deelnemersraad (juli 2012)
Namens de actieve deelnemers:
Zeeland Refinery				
Gerard Drost					
Henk Hoegee					
Rudy van de Klooster
Fred de Lange

TOTAL Nederland
Bert Heine (secretaris)
Jos Westgeest

Namens de pensioengerechtigden:
Zeeland Refinery				

TOTAL Nederland

Henk Slootheer (voorzitter)			
Gert de Bruin					

Gerard van Tienen
Frans Melcher de Leeuw

In 2011 zijn de volgende deelnemers met pensioen gegaan:
TOTAL Nederland/Mafina:			

Zeeland Refinery:			

P.L. van der Vet					
A.K. van Holten 				
						

W. Uiterwijk
J.H. Hospes
G.C.A. Spoor

Gewezen deelnemers
C.F.M. Theuns
A. Sponselee
E.J. Kristelijn
A.M.J. Visser
W.F.H. van Toor
T.J. van de Kuyl
J.G.M. van Ogtrop
T.P.M. Bracke
W.F. Menses
A. Metz
L. Koolman-Wouter

In 2011 zijn de volgende deelnemers overleden:
Naam					Leeftijd
L.K. van de Linden			
J.J. Baidenmann			
L.W. Spoelstra				
C.H.M. de Jongh-van Riet		
M.W.F. Oerlemans-Tillemans		
J.G.M. van Ogtrop			
H.W. Kirkels				
A.J. de Wit				
D.J. Scheffers				

62
64
60
85
85
65
90
65
73

Colofon
De volledige tekst van het jaarverslag vindt u op de website
van het pensioenfonds:

www.total-pensioenfonds.nl.
Het jaarverslag is goedgekeurd door
Deloitte Accountants B.V.
Uitgave: Stichting Total Pensioenfonds Nederland
Postbus 210
4380 AE Vlissingen

