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Spannend?

RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK
UW MENING TELT!
Het zijn uitdagende tijden voor pensioenfondsen. Vooral de lage rente en de eisen
die de toezichthouder en politiek stellen, zorgen ervoor dat het bestuur van Nedlloyd
Pensioenfonds continu keuzes moet maken. Om dat zo goed mogelijk te kunnen
doen, wordt u in april uitgenodigd om een online enquête in te vullen, met daarin
vragen als:
hoe belangrijk is zekerheid voor u?
welke keuzes moet het bestuur maken bij het beleggingsbeleid?
	hoe verantwoord en duurzaam moet het beleggingsbeleid van
Nedlloyd Pensioenfonds zijn?
Dit is het zogenoemde risicobereidheidsonderzoek. Dit onderzoek heeft te maken met
de manier waarop het pensioenfonds belegt. Met meer of minder risico. Meer risico
geeft meer kans op hoge rendementen, maar ook op meer onzekerheid. Minder risico
geeft kans op lagere rendementen, maar ook op meer zekerheid. In 2013 heeft het
bestuur een eerste risicobereidheidsonderzoek laten uitvoeren. De uitkomsten hiervan
zijn in de Pensioenkrant 2014 (lente) te vinden. Deze keer combineren we dit onderzoek met een klanttevredenheidsonderzoek.
De uitnodiging voor het onderzoek wordt per e-mail of brief verstuurd aan actieve
deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van Nedlloyd Pensioenfonds.
Het beantwoorden van de vragen kost zo’n tien minuten. Het onderzoek wordt
uitgevoerd door het bureau Zegwaart Consultancy in samenwerking met Motivaction.
Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen aan het onderzoek meedoen om een
betrouwbaar beeld te krijgen van de opvattingen die bij u, de achterban van het
fonds, leven. Doe daarom mee met dit onderzoek en geef uw mening!
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Hoe doen jullie dat nou, die beleggingen?
Die vraag krijg ik vaak. Als bestuur houden
wij ons bezig met
het beleggen van
het geld voor alle
deelnemers, bijna
€ 1.400 miljoen.
Maar ook met de
beleggingen binnen
de Lifecycle van de
IDC-2015 pensioenregeling bij Robeco.
Binnen dat bestuur zijn Jeppe Machielsen en
ik de ‘portefeuillehouders vermogensbeheer’.
Is dat spannend? Zit je dan de hele dag op
het puntje van je stoel naar de schermen te
kijken en te handelen? Die vraag krijg ik ook
wel eens. Maar het antwoord is saai. Onze
taak is er voor te zorgen dat de pensioenen
uitbetaald kunnen blijven worden. Liefst
met zo nu en dan een verhoging voor de
koopkracht.
Daarvoor beleggen we gespreid, over de
hele wereld. En in vele soorten, zoals aandelen, obligaties en vastgoed. Het bestuur
bepaalt hoeveel geld er belegd moet
worden in welke regio’s en in welke
categorieën. Ook hoe we de risico’s willen
beheersen, van bijvoorbeeld rentestand en
wissel koersen. Dat moet passen bij de
risicobereidheid van de deelnemers. Onze
twee beleggings
adviseurs kijken daarbij
kritisch mee.
En binnen die spreiding worden de beste
beleggingsfondsen geselecteerd. Zo maken
we nu gebruik van ruim vijftig verschillende fondsen, uit de duizenden fondsen die
graag een stukje van ons geld zouden willen
beheren.
Dus spannend is het niet, maar wel heel
boeiend. En een grote verantwoordelijkheid
die aan ons toevertrouwd is. Want voor uw
pensioenuitkering komt maar ongeveer een
derde uit de betaalde premies en de rest uit
de beleggingsresultaten.
Ik wens u veel leesplezier !
Koen Knapper

Hoe staan we ervoor?
Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) berekent verschillende

kengetallen, zoals de dekkingsgraden, het vereist eigen
vermogen en rendementen.

De dekkingsgraad wordt berekend door de bezittingen (zoals
de beleggingen in aandelen en obligaties) te delen door de

pensioenverplichtingen (de pensioenaanspraken van alle deelnemers)
en wordt uitgedrukt in een percentage.

Het behaalde rendement op de beleggingsportefeuille wordt

afgezet tegen een benchmark, een objectieve meetlat waarmee het

Wijzigingen in
Pensioenregeling
IDC-2015
De Pensioenregeling IDC-2015 is veranderd.
Er is geregeld dat u uw pensioenkapitaal
kunt blijven beleggen na uw pensioendatum
en dat u pensioenaanspraken kunt inkopen
nadat u uit dienst bent. De premiestaffel is
gewijzigd en de pensioenrichtleeftijd is op
67 jaar gehouden. De toelichting op deze
wijziging kunt u vinden in uw dossier op de
website of lees hierover in de PensioenKrant
winter 2017 en het PensioenNieuws herfst
2017.

resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.

DNB-dekkingsgraad feb. 124,7% (jan 125,2%)
De DNB-dekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of NPF aan de wettelijke
eisen voldoet.

Beleidsdekkingsgraad feb. 123,2% (jan 122,8%)
NPF moet de beleidsdekkingsgraad voor besluiten over verhoging van uw
pensioen (toeslagverlening) gebruiken.

Marktrente-dekkingsgraad feb. 123,9% (jan 124,2%)
Voor het renteafdekkingsbeleid en het financiële beleid kijkt NPF naar de werkelijke
marktrente en de marktrente-dekkingsgraad.

Vereist eigen vermogen feb. 115,5% (jan 115,5%)
Het vereist eigen vermogen wordt gebruikt om te toetsen of NPF voldoende
financiële buffers heeft. Extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat.

Rendement vierde kwartaal
In het vierde kwartaal 2017 bedroeg het rendement 1,8% tegenover de benchmark
van 1,5%.
Het rendement over geheel 2017 bedroeg 3,3% tegenover een benchmark van
3,4%.

Rente en pensioenverplichtingen
De marktrente is de afgelopen maanden verder gestegen. Dit heeft een verlagend
(positief) effect op de pensioenverplichtingen.

(Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.)

Digitale communicatie
geef ons uw voorkeur
door!
Nedlloyd Pensioenfonds wil graag
digitaal met u communiceren. Heeft u
uw voorkeur (wel/niet digitaal) al aan
ons doorgegeven?
Als u uw voorkeur (wel/niet digitaal) nog niet
aan ons heeft doorgegeven, verzoeken wij u
dit alsnog te doen. Ga op de website naar
Mijn NPF Pensioen, log in met uw DigiD en
vul uw e-mailadres in. U kunt ook een e-mail
sturen naar nedlloyd.pensionfund@nedlloyd.
com. Vergeet dan niet uw geboortedatum te
vermelden.

Helaas moeten wij het overlijden van de volgende personen melden
3 nov. 2017 Dhr. W.D. Verplanke
75 jaar | 3e Werktuigkundige VNS

9 dec. 2017 Dhr. J. de Beer
87 jaar | 3e Werktuigkundige KJCPL

5 nov. 2017 Dhr. H.P.A.M. van Stalle
71 jaar | Mechanical Engineer
Mammoet Stoof

9 dec. 2017 Dhr. H.J. Jurgens
75 jaar | Kantoorbediende NSU-Smit-Lloyd

6 nov. 2017 Dhr. H. Preusterink
70 jaar | Gezagvoerder Nedlloyd Lijnen
8 nov. 2017 Dhr. P. Klister
77 jaar | Chauffeur Mammoet Stoof
9 nov. 2017 Dhr. H.J. Flierman
87 jaar | 2e Stuurman SMN 87 jaar
11 nov. 2017 Dhr. C.E. Sheffrahn
80 jaar | Port Office Specialist Nedlloyd
Lines Nederland
16 nov. 2017 Dhr. M. van Nes
87 jaar | Inspecteur Technische Dienst
Nedlloyd Lijnen
18 nov. 2017 Dhr. G. Bout
93 jaar | 2e Werktuigkundige VNS
19 nov. 2017 Dhr. D.F.K. Roeffel
83 jaar | 3e Werktuigkundige KRL
19 nov. 2017 Dhr. R.H. de Kraaij
72 jaar | Apothekersassistent KNSM
20 nov. 2017 Dhr. F. Gijsberts
83 jaar | 3e Werktuigkundige KRL
25 nov. 2017 Dhr. M. Ouwehand
81 jaar | 1e Bankwerker Nedlloyd Lijnen
25 nov. 2017 Dhr. C.L. van Meurs
88 jaar | 2e Werktuigkundige SMN
26 nov. 2017 Dhr. J. van Wijgerden
84 jaar | Medewerker Archief TD Nedlloyd
Rederijdiensten
27 nov. 20 17 Mvr. T.N. Looyé-The
88 jaar | Datatypiste Ruys & Co
28 nov. 2017 Dhr. W.J. Drijver
91 jaar | 3e Werktuigkundige KRL
29 nov. 2017 Dhr. R.R. van der Sar
75 jaar | Hoofdwerktuigkundige
Nedlloyd Lijnen
3 dec. 2017 Dhr. A. van Noord
90 jaar | 2e Officier KRL
4 dec. 2017 Dhr. G. Lekkerkerker
91 jaar | Chef technische Dienst
Mammoet Stoof
5 dec. 2017 Dhr. C.H.J. van Kempen
94 jaar | Directeur Europa Garuda
Indonesian Airways Ruys & Co
6 dec. 2017 Dhr. P.A.G. Hamersma
75 jaar | Gezagvoerder Nedlloyd
Rederijdiensten
7 dec. 2017 Dhr. V.I.M. Meddens
80 jaar | Werktuigkundige VNS
8 dec. 2017 Dhr. M. van Dusschoten
85 jaar | Bedrijfsleider Operationeel CTA
8 dec. 2017 Dhr. H.W. Lange
82 jaar | Chef opslag(Loodsen)
Nedlloyd Road Cargo

10 dec. 2017 Dhr. C. Zeelenberg
77 jaar | Stafmedewerker VGL
12 dec. 2017 Dhr. H. Hartings
86 jaar | Kantoorbediende VNS
12 dec. 2017 Baron F.O. van Randwijck
94 jaar | Chef van Dienst Azië KJCPL
12 dec. 2017 Dhr. J.H. van Duinen
60 jaar | Medewerker Import Banaan
Maersk Line Netherlands(NL)
15 dec. 2017 Dhr. P.P. Kersbergen
77 jaar | Transport Coördinator
ReymCharters
16 dec. 2017 Dhr. C. Bruin
100 jaar | Gezagvoerder KRL
17 dec. 2017 Dhr. H.F. Janse
94 jaar | Hoofdadministratie Damco
van Swieten
18 dec. 2017 Dhr. J.S. Siegersma
88 jaar | Controleur KNSM
18 dec. 2017 Dhr. M.J.M. de Rijk
89 jaar | Schilder SMN
20 dec. 2017 Dhr. J.L. Boon
99 jaar | 2e Stuurman KRL
24 dec. 2017 Dhr. D.G. de Groot
87 jaar | Hoofd Personeelszaken Nedlloyd
Road Cargo

15 jan. 2018 Dhr. H.L. van Dam
91 jaar | Gezagvoerder Nedlloyd
Rederijdiensten
15 jan. 2018 Dhr. H. Barkey
93 jaar | 3e Werktuigkundige VNS
16 jan. 2018 Dhr. J. Kuipers
89 jaar | Kantoorbediende Ruys & Co/
Goedkoop + De Geus
19 jan. 2018 Dhr. R. Veldmeijer
79 jaar | Administratief Medewerker
Nedlloyd Lijnen
21 jan. 2018 Dhr. M. Stom
88 jaar | 2e Scheepswerktuigkundige KRL
21 jan. 2018 Dhr. G. Bijlsma
88 jaar | Scheepsgezel Nedlloyd
Rederijdiensten
25 jan. 2018 Dhr. G. Scalé
89 jaar | Kantoorbediende VNS/NSU
25 jan. 2018 Dhr. A.C. Tol
97 jaar | Gezagvoerder Nedlloyd
Rederijdiensten
31 jan. 2018 Dhr. J. de Graaf
89 jaar | Electriciën SMN
1 feb. 2018 Dhr. F.H. Borgen
87 jaar | Hoofdwerktuigkundige Nedlloyd
Rederijdiensten
4 feb. 2018 Mvr. M.L. Loing-Engelen
86 jaar | Secretaresse Koninklijke Nedlloyd
Groep
5 feb. 2018 Dhr. H. Tettelaar
91 jaar | Electriciën KRL

26 dec. 2017 Dhr. P.H.C. van Bruggen
83 jaar | 2e Werktuigkundige VNS

6 feb. 2018 Dhr. B.H. Verbeek
87 jaar | 1e Stuurman KJCPL

27 dec. 2017 Dhr. E.C.R. Vermeulen
81 jaar | 2e Stuurman VNS

7 feb. 2018 Mvr. A.H. Limburg-Veerkamp
93 jaar | Kantoorbediende SMN

31 dec. 2017 Dhr. J. Kluijfhout
83 jaar | 2e Werktuigkundige VNS

8 feb. 2018 Dhr. W. Tittel
80 jaar | 3e Werktuigkundige KRL

2 jan. 2018 Dhr. J. van Herpen
92 jaar | Administratief Manager EMEC

10 feb. 2018 Mvr. A.G. Schriek-Goethart
90 jaar | Medewerkster Personeelszaken
Quick Dispatch

5 jan. 2018 Dhr. J.H. van Eijden
72 jaar | Medewerker Nedlloyd
Districenters Westpoort
5 jan. 2018 Dhr. E.T.W. Verkouteren
88 jaar | Gezagvoerder Nedlloyd
Rederijdiensten
11 jan. 2018 Dhr. H.J. Jansen
91 jaar | 2e Werktuigkundige KPM

10 feb. 2018 Dhr. A. Rietveld
101 jaar | Codeur Ruys & Co
13 feb. 2018 Dhr. J.H.M. Roosken
83 jaar | 2e Stuurman VNS
13 feb. 2018 Dhr. J.B. Pranger
84 jaar | 1e Stuurman KRL

11 jan. 2018 Dhr. J.J. Molendijk
92 jaar | Voorslager KRL

14 feb. 2018 Dhr. K. Boere
89 jaar | Medewerker Afdeling Nieuwbouw
Nedlloyd Rederijdiensten

12 jan. 2018 Dhr. T. Beukers
77 jaar | Maatschappelijk werker
Ruys & Co

15 feb. 2018 Dhr. J.D. Bovenschen
95 jaar | Hoofdassistent CTA
Amsterdam

13 jan. 2018 Dhr. E. Hollerman
76 jaar | Expeditie Arbeider KNSM

17 feb. 2018 Dhr. R. van der Kolk
90 jaar | 3e Werktuigkundige SMN

15 jan. 2018 Dhr. C.B. van Woerden
89 jaar | Scheeparts KRL

18 feb. 2018 Dhr. H.J.G.M. Hendriks
83 jaar | 2e Werktuigkundige VNS

Partnerpensioen-wat is er geregeld?
Wat krijgt uw partner als u overlijdt? Dat is geregeld in de pensioenregeling. En is dat
voldoende om mee rond te komen? Veel mensen blijken dit niet te weten. Denk hier dus
over na en neem dit mee in uw financiële planning.
Wat er geregeld is voor uw partner hangt af van uw situatie:
In dienst

Uit dienst

Met pensioen

In de Pensioenregeling IDC-2015 is het
partnerpensioen verzekerd op risicobasis.
Dit betekent dat het partnerpensioen alleen
verzekerd is zolang u in dienst bent bij een
bij Nedlloyd Pensioenfonds (NPF) aangesloten werkgever. Uw partner ontvangt
tevens een tijdelijk aanvullende uitkering
(Anw-hiaatverzekering) van NPF totdat zijn/
haar AOW-uitkering ingaat.

Als u na uw uitdiensttreding overlijdt,
wordt uit uw opgebouwde pensioen
kapitaal bij Robeco Flexioen een
partnerpensioen berekend en uitgekeerd.
NPF maakt hierbij gebruik van inkoop
tarieven. Het partnerpensioen is dus niet
meer op risicobasis verzekerd. Als u direct
na uw uitdienstreding recht heeft op een
ww-uitkering, blijft uw partnerpensioen
tijdens de periode dat u deze uitkering
ontvangt op risicobasis verzekerd.

Op het moment dat u met pensioen gaat,
geeft u aan of u een ouderdomspensioen
en een partnerpensioen of alleen een
ouderdomspensioen wilt aankopen. Als u
voor een ouderdoms- en partnerpensioen
heeft gekozen en u komt te overlijden, dan
ontvangt uw partner het partnerpensioen
tot zijn/haar overlijden. Als u alleen voor
ouderdomspensioen heeft gekozen, dan
ontvangt uw partner na uw overlijden geen
partnerpensioen.

Heeft u ook deelgenomen aan oude
IDCDB-pensioenregelingen, zoals de
pensioenregeling 2006, 2013 en 2015?
Dan heeft u via die regeling partner
pensioen opgebouwd. Hoeveel?
Kijk op onze website, bij Mijn NPF
Pensioen>Pensioenbedragen of op uw
Uniform pensioenoverzicht (UPO).
Uw partner kan voor een Anw-uitkering
van de overheid in aanmerking komen
als hij/zij nog kinderen tot 18 jaar verzorgt
of ten minste voor 45% arbeidsongeschikt
is.

Als u tijdens uw dienstverband of daarna
uw pensioenkapitaal heeft omgezet in
pensioen bij NPF is hiervoor een
ouderdomspensioen en partnerpensioen
voor u ingekocht. Bij uw overlijden wordt
het partnerpensioen aan uw partner
uitgekeerd.
Heeft u ook deelgenomen aan oude
IDCDB-pensioenregelingen, zoals de
pensioenregeling 2006, 2013 of 2015?
Dan heeft u via die regeling partner
pensioen opgebouwd. Hoeveel?
Kijk op onze website, bij Mijn NPF
Pensioen>Pensioenbedragen of op uw
Uniform pensioenoverzicht (UPO).
Uw partner kan voor een Anw-uitkering
van de overheid in aanmerking komen als
hij/zij nog kinderen tot 18 jaar verzorgt of
ten minste voor 45% arbeidsongeschikt is.

Op de website is een campagne over
partnerpensioen gestart, met onder andere
wat u moet doen als u gaat trouwen,
scheiden etc.
Bekijk deze campagne!

In dienst

Uit dienst

Met pensioen

IDC-2015 regeling Partnerpensioen
op risicobasis en Anw-hiaatverzekering

IDC-2015 regeling Partnerpensioen,
afhankelijk van opgebouwd
pensioenkapitaal

IDC-2015 regeling Partnerpensioen,
als dit bij pensionering is aangegeven

IDCDB-regelingen Partnerpensioen
afhankelijk van opgebouwde
pensioenaanspraken

IDCDB-regelingen Partnerpensioen
afhankelijk van opgebouwde
pensioenaanspraken

IDCDB-regelingen Partnerpensioen,
als dit bij pensionering
is aangegeven
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