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De mooie zomer is voorbij, de blaadjes
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Het Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) 2018 is weer verstuurd

UNIFORM
PENSIOEN
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ring, maar zet de
verbetering in de
dekkingsgraad zich
ook dit kwartaal voort; nadere details
vindt u op pagina 2 van dit blad. Zoals

U bent een actieve of
gewezen deelnemer (slaper)
Het UPO geeft informatie over uw huidige
en toekomstige pensioensituatie. Ook
vindt u informatie over wat uw
nabestaanden ontvangen als u komt te
overlijden en wat de gevolgen zijn voor
uw pensioen als u arbeidsongeschikt
raakt. Het UPO kunt u gebruiken om
uw financiële planning te maken. Het is
belangrijk om te bekijken hoeveel
pensioen u uiteindelijk kunt opbouwen
en of dat naar uw gevoel voldoende is.

U bent gepensioneerd
Op het UPO ziet u hoeveel pensioen
u ontvangt en wat uw nabestaanden
ontvangen als u overlijdt.

In het UPO staan bruto
bedragen per jaar
Dat betekent dat daarover premies
en belasting betaald moeten worden.
Hoeveel dat is, is afhankelijk van uw
persoonlijke omstandigheden.

De financiële gegevens in uw UPO
zijn gebaseerd op de situatie per 31
december 2017.

wij in het PensioenNieuws van het voorjaar

2018

aankondigden,

U kunt uw UPO digitaal
ontvangen in ‘Mijn NPF
pensioen’

uitgevoerd onder onze deelnemers. Wij

Zo krijgt u snel een duidelijk inzicht in
uw pensioensituatie en heeft u uw UPO
altijd bij de hand. Wilt u ook een e-mail
bericht ontvangen dat uw UPO voor u
klaar staat? Geef dan uw e-mail adres
aan ons door. Dat kan op de website
in Mijn NPF Pensioen (bij Uw Profiel) of
via nedlloyd.pensionfund@nedlloyd.com
onder vermelding van uw naam,
geboortedatum en -jaar. Om op de
website in uw eigen ‘Mijn NPF pensioen’
te kunnen inloggen heeft u een DigiD
van de overheid nodig.

Op pagina 4 vindt u een uitwerking van de

Heeft u ook pensioen bij een andere
werkgever opgebouwd. Ga dan naar
www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Daar vindt u uw pensioengegevens van
uw andere werkgevers.

Bekijk dus uw UPO!

waren verheugd over het grote aantal
reacties en danken u voor uw bijdrage.
resultaten. Het aantal reacties is voldoende om conclusies te kunnen trekken over
de risicobereidheid en tevredenheid onder
alle deelnemers. In hetzelfde onderzoek
hebben de deelnemers zich ook uitgesproken
over de communicatie en aangegeven waar
zij graag aanvulling of verbetering zouden
willen zien. De communicatiecommissie
heeft kennis genomen van de suggesties
en neemt deze in haar planning voor het
komende kwartaal en voor het komende jaar
mee. Een belangrijk communicatiemiddel
is het UPO. Deze heeft u kort geleden
ontvangen. Vooral voor actieven en slapers
bevat het UPO nuttige informatie; neem de
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het

bestuur een risicobereidheidsonderzoek

tijd deze te bestuderen.
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Ik wens u veel leesplezier.
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Beleidsdekkingsgraad

Beleidsdekkingsgraad
NPF moet de beleidsdekkingsgraad
Marktrentedekkingsgraad
gebruiken
voor besluiten over verhoging
van uw pensioen (toeslagverlening).

Vereist Eigen Vemogen (VEV)

Beleidsdekkingsgraad

Marktrentedekkingsgraad

Marktrentedekkingsgraad

Vereist Eigen Vemogen (VEV)

Voor het renteafdekkingsbeleid en
Vereist
Eigen
het financiële
beleid
kijktVemogen
NPF naar (VEV)
de werkelijke marktrente en de
marktrentedekkingsgraad.

Het vereist eigen vermogen wordt
gebruikt om te toetsen of NPF
voldoende financiële buffers heeft.
Extra geld voor tijden dat het financieel
slechter gaat. De hoogte wordt bepaald
door het risicoprofiel van de beleggingen.

De ontwikkeling van het rendement
Het behaalde rendement op de beleggingsportefeuille wordt afgezet tegen een benchmark, een objectieve
meetlat waarmee het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.
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De rente en pensioenverplichtingen zijn de afgelopen maanden relatief stabiel gebleven. In combinatie met een licht hoger
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Helaas moeten wij het overlijden van de volgende personen melden
8 jan. 2018 Dhr. B. Robbertsen
84 jaar | 2e Werktuigkundige | KJCPL
1 feb. 2018 Dhr. F.H. Borgen
87 jaar | Hoofdwerktuigkundige
Nedlloyd Rederijdiensten
22 feb. 2018 Dhr. L.J. van der Velde
74 jaar | Project Manager
P&O Nedlloyd

24 juni 2018 Dhr. E.W.H. Trap
93 jaar | Medewerker
KNSM-Vrachtmail

28 juli 2018 Dhr. C.E. Joosen
90 jaar | 3e Werktuigkundige
KPM

24 juni 2018 Dhr. C. Zoeteman
82 jaar | Donkey-man | KRL

30 juli 2018 Dhr. E.A. Baatsen
93 jaar | 2e Stuurman
KNSM

27 juni 2018 Dhr. K.F. Maat
92 jaar | 3e Werktuigkundige | VNS

1 mrt. 2018 Dhr. P.F. Vos
86 jaar | Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

28 juni 2018 Dhr. J. Berkman
84 jaar | Medewerker Algemene zaken
KNSM

5 mrt. 2018 Dhr. P. Kradolfer
87 jaar | 3e Werktuigkundige | KRL

30 juni 2018 Dhr. J. Gerritsma
83 jaar | Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

11 mrt. 2018 Dhr. G.A. van Stuivenberg
82 jaar | 2e Werktuigkundige | KPM

2 juli 2018 Mevr. J.G. van Ingen
77 jaar | Medewerkster
KNSM Vrachtmail

15 apr. 2018 Dhr. E.F. Aalberts
87 jaar | Chef Afdeling Vlootpersoneel
Nedlloyd Rederijdiensten
23 apr. 2018 Dhr. H.C. de Graaf
96 jaar | Bedrijfsleider Vacantieoord Beltgraven
KNSM
23 mei 2018 Dhr. A.W.J. Moerman
82 jaar | 2e Werktuigkundige
VNS
3 juni 2018 Dhr. W. Potter
87 jaar | Medewerker Controler
Trade Europa | Nedlloyd Rederijdiensten
4 juni 2018 Dhr. A.J.J. Penner
72 jaar | Allround Havenwerker | KNSM
5 juni 2018 Dhr. H.J. Spatz
88 jaar | 1e Electriciën | VNS
14 juni 2018 Mevr. P. van Leeuwen-van der
Knoop
84 jaar | Medewerkster Afdeling Boekhouding
North Sea Ferries
14 juni 2018 Mevr. M.W. Buhner
89 jaar | Medewerkster PD. Uitk./WAO
Nedlloyd Rederijdiensten
15 juni 2018 Dhr. H.W.H.M. Wanders
75 jaar | Medewerker Agency Control
NSU
17 juni 2018 Dhr. I. Mannot
85 jaar | 3e Werktuigkundige | KPM
20 juni 2018 Dhr. C. Offringa
87 jaar | Algemeen Directeur | CTA
21 juni 2018 Dhr. W.G. Alberda
75 jaar | 2e Werktuigkundige
Nedlloyd Rederijdiensten

3 juli 2018 Dhr. P.H. Landstra
74 jaar | 3e Werktuigkundige | VNS
9 juli 2018 Dhr. D. Bakker
92 jaar | 1e Stuurman | SMN
11 juli 2018 Dhr. P.J. Rakké
90 jaar | 3e Werktuigkundige | VNS

30 juli 2018 Dhr. A.M. van Dusseldorp
97 jaar | Sous-Chef Algemene Zaken
KNSM
30 juli 2018 Mevr. C. Windgassen
94 jaar | Secretaresse | SMN
3 aug. 2018 Dhr. E.J. van Bakel
86 jaar | Bootsman | SMN
3 aug. 2018 Dhr. W.M.G.M. Heijnen
75 jaar | Declarant
Nedlloyd Road Cargo
4 aug. 2018 Dhr. A.M. Hoogland
79 jaar | 1e Stuurman | KJCPL
5 aug. 2018 Dhr. D. van Noort
84 jaar | 2e Werktuigkundige
KPM

12 juli 2018 Dhr. H.A.C. van de Water
73 jaar | Manager | Nedlloyd Lijnen

6 aug. 2018 Dhr. T.M.Lub
87 jaar | Inspecteur van laden/lossen
schepen | ECT

12 juli 2018 Dhr. A.F. Hollestein
71 jaar | Manager Information Systems
Damco Maritime

11 aug. 2018 Dhr. D.J.C. Scholtsz
72 jaar | 3e Werktuigkundige
Nedlloyd Lijnen

16 juli 2018 Dhr. T.M.J. Effring
86 jaar | Hoofdwerktuigkundige
KJCPL

12 aug. 2018 Dhr. J.L. Klunder
72 jaar | 3e Werktuigkundige
VNS

18 juli 2018 Mevr. A. van Alphen
92 jaar | Veiligheidsfunctionaris
KNSM

14 aug. 2018 Dhr. P.A. Geldtelder
94 jaar | Directeur
Nedlloyd Container Service

20 juli 2018 Dhr. R. Fredriksz
93 jaar | Magazijnmeester | KRL

16 aug. 2018 Mevr. K. Flohil
84 jaar | Medewerkster
Damco Air

20 juli 2018 Dhr. N.E.F.M. van der
Schrieck
79 jaar | 1e Stuurman
Nedlloyd Lijnen

18 aug. 2018 Dhr. J.J. van Fruchten
82 jaar | 4e Stuurman | KRL

21 juli 2018 Dhr. A.F. Kruithof
91 jaar | Timmerman | KRL

19 aug. 2018 Mevr. H.C. Heijbloem
80 jaar | Medewerkster
Nedlloyd Lines Nederland

23 juli 2018 Dhr. D. Beumer
93 jaar | Medewerker Expeditie
Damco van Swieten

23 aug. 2018 Dhr. J.H.M. van Es
69 jaar | Medewerker
Nedlloyd Districenters

23 juli 2018 Dhr. J. Edelenbosch
98 jaar | Regio Directeur Friesland
RSK

28 aug. 2018 Dhr. J. Hiemstra
81 jaar | 2e Werktuigkundige | KRL

21 juni 2018 Dhr. M.E. Kooij
87 jaar | 3e Werktuigkundige | VNS

25 juli 2018 Dhr. W.P. van Velsen
90 jaar | Senior Assistant
Scandutch Copenhagen

22 juni 2018 Dhr. W.N. van der Lee
87 jaar | Vestigingsmanager Limburg
Mammoet Stoof

28 juli 2018 Dhr. M.L. Witsema
89 jaar | Hoofdemployee
KPM

2 sep. 2018 Dhr. G. Modderkreeke
85 jaar | 3e Werktuigkundige | VNS

Resultaten deelnemersonderzoek
De mening van onze deelnemers telt. Daarom hebben wij, net als in 2013, een
onderzoek bij de deelnemers gedaan naar hun mening over:
Risicobereidheid
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Tevredenheid en vertrouwen
Communicatie
Begin mei werd het onderzoek uitgevoerd onder bijna 500 actieve deelnemers,
3.000 slapers en 6.700 pensioengerechtigden; deelnemers die buiten de EU
wonen en slapers met kleine aanspraken zijn niet benaderd. Ongeveer 12%
heeft meegedaan aan het onderzoek.

De belangrijkste uitkomsten per onderwerp
Risicobereidheid
De risicobereidheid heeft te maken met hoe
NPF belegt en de risico’s die daarbij in de
ogen van de deelnemers acceptabel zijn. De
deelnemers hebben veel vertrouwen in de
deskundigheid van NPF en gaan ervan uit
dat de beleggingen goed worden gespreid
en dat er niet met teveel risico wordt
belegd. De deelnemers vinden het belangrijk
om straks te kunnen blijven leven zoals ze
dat gewend zijn. Om de koopkracht van het
pensioen in stand te houden, moet NPF
risico nemen en dat begrijpen de deelnemers.
•D
 e gepensioneerden kiezen vooral voor
gematigde risico’s, met 40% tot 60%
beleggen in aandelen en onroerend goed
[risicodragende beleggingen].
• Het grootste deel van de slapers heeft
de voorkeur voor een hoger, geïndexeerd
pensioen en accepteert wat onzekerheid,
die daarmee samengaat. Eén op de vijf
slapers kiest voor zekerheid en een vast
eindbedrag.
• De actieven deelnemers, die pensioen
opbouwen in de IDC-pensioenregeling,
hebben eveneens een lichte voorkeur om
bij de opbouw van hun pensioenkapitaal
wat meer risico te nemen, met als
mogelijk gevolg dat de pot met geld
minder waard kan worden. Een derde
wil echter bij de opbouw van het kapitaal
zo min mogelijk risico lopen op een
waardedaling, ook al bekent dat mogelijk
een lager pensioen.

Maatschappelijk
verantwoord beleggen
De meningen over maatschappelijk
verantwoord beleggen zijn verdeeld. Actieve
deelnemers zijn minder enthousiast over
maatschappelijk verantwoord beleggen dan
de slapers en gepensioneerden.
• Zes van de tien slapers en gepensioneerden
vinden dat NPF de impact op mens en
milieu moet laten meewegen bij al zijn
beleggingsbeslissingen. De actieve
deelnemers vinden dat in mindere mate
en vinden dat dit niet ten koste mag gaan
van het rendement van NPF.
• Indien maatschappelijk verantwoord wordt
belegd, dan is de voorkeur voor beleggen
in alternatieve energie en in Nederlandse
bedrijven, - hypotheken en - infrastructuur.
De deelnemers zijn geen voorstander
van beleggingen in fossiele energie, de
tabaksindustrie, bedrijven die kinderarbeid
inzetten en chemische wapens.

Tevredenheid en vertrouwen
Deelnemers zijn tevreden over NPF. De
actieve deelnemers gaven NPF een 7,3;
de slapers een 7,6 en de gepensioneerden
zelfs een 8,3.
• De deelnemers voelen zich, net als in
2013, thuis bij NPF en vertrouwen dat het
pensioen bij NPF in goede handen is, is
groot.

• Vrouwen voelen wat meer afstand en
hebben minder vertrouwen. Dit komt
overeen met het algemene beeld in
Nederland. Vrouwen hebben in het
algemeen minder met beleggen en risico’s.

Communicatie
De deelnemers zijn te spreken over de
communicatie en de informatieverstrekking
van NPF.
• De PensioenKrant en het PensioenNieuws
worden, vooral door de gepensioneerden,
goed gelezen. Men vindt deze duidelijk en
leesbaar. Het gemiddelde cijfer ligt rond
de 7.
•D
 e deelnemers hebben aangegeven meer
te willen weten over onder andere het
beleggingsbeleid, de kosten die het fonds
maakt en over de toekomst van NPF.

Vervolgstappen
De komende periode gaan we aan de slag
met de uitkomsten van het onderzoek en
zullen we vooral kijken naar de
risicohouding en naar maatschappelijk
verantwoord beleggen en de effecten op
het beleggingsbeleid. Wat betreft de
communicatie: In de PensioenKrant en
het PensioenNieuws zullen we aandacht
besteden aan de onderwerpen waarvan u
heeft aangegeven meer te willen weten.
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