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Betreft: Verhoging van de pensioenen per 2020 
 
 
Geachte deelnemer van Nedlloyd Pensioenfonds, 
 
Wij hebben goed nieuws. Per 1 januari 2020 verhogen wij alle pensioenen met 2%. Dat geldt voor de 
pensioenuitkeringen die onze pensioengerechtigden ontvangen. Maar ook voor de pensioenen die alle 
(oud-)werknemers hebben opgebouwd bij Nedlloyd Pensioenfonds. De financiële positie van ons 
pensioenfonds maakt deze verhoging van uw pensioen mogelijk. 
 
Het verhogen van uw pensioen is belangrijk  
De prijzen stijgen immers ook elk jaar. Als het pensioen meestijgt met de prijzen, blijft uw pensioen 
waardevast. In de bijlage leest u meer over de verhoging van uw pensioen.  
 
De verhoging geldt niet voor uw eventuele IDC-pensioenkapitaal  
Heeft u (ook) pensioenkapitaal opgebouwd in de IDC-2015 pensioenregeling? Dan is het goed te 
beseffen dat de verhoging niet geldt voor het IDC-pensioenkapitaal. De verhoging van de pensioenen 
geldt alleen voor de opgebouwde pensioenen bij Nedlloyd Pensioenfonds.  
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Voor pensioengerechtigden verandert er nog iets 
Ontvangt u nu pensioen van Nedlloyd Pensioenfonds? Dan kan het zo zijn dat u, ondanks de verhoging 
van uw bruto pensioenuitkering, straks netto toch minder pensioen ontvangt. Dat komt dan door 
wijzigingen in de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet en wijzigingen in het Belastingplan 2020. U 
kunt dit teruglezen op uw uitkeringsspecificatie die u eind januari 2020 ontvangt. 
 
Geef uw e-mailadres door! 
Nedlloyd Pensioenfonds wil graag digitaal met u communiceren. Als u dit ook wilt en u heeft uw e-
mailadres nog niet aan ons doorgegeven, verzoeken wij u dit alsnog te doen. Dit kan op de website 
www.nedlloydpensioenfonds.nl via Mijn NPF Pensioen of door een e-mail te sturen naar: 
nedlloyd.pensionfund@nedlloyd.com. Vergeet daarbij niet uw naam en geboortedatum te 
vermelden.  
 
Fijne feestdagen en een gezond 2020 
Namens bestuur, directie en medewerkers van Nedlloyd Pensioenfonds wensen wij u en allen die u 
dierbaar zijn, fijne feestdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2020 toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
STICHTING NEDLLOYD PENSIOENFONDS 
 
 
 
Drs. F.T.E. Dooren 
Directeur 
 
 
Bijlage 
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Bijlage 
Deze bijlage geeft uitleg over het verhogen van de pensioenen. Deze uitleg heet officieel ‘het 
toeslagbesluit 2020’ van Nedlloyd Pensioenfonds (NPF). 
 
Voorwaardelijke toeslagverlening van maximaal de algemene prijsindex 
Het verhogen van de pensioenen, wordt door pensioenfondsen ‘toeslagverlening’ genoemd. NPF kent 
een voorwaardelijke toeslagverlening. De toeslagverlening is voorwaardelijk omdat er geen 
automatisch recht op een verhoging van de pensioenen bestaat. Er is voor deze toeslagverlening geen 
reserve gevormd en er wordt geen premie voor betaald. NPF betaalt deze verhogingen uit het 
beleggingsrendement. De pensioenen kunnen dus alleen worden verhoogd, als ons pensioenfonds 
goede financiële resultaten heeft behaald.  
 
Het bestuur besluit jaarlijks over de toeslagverlening 
Bij dit besluit kijkt het bestuur naar: 
 de financiële positie en de financiële resultaten van NPF. Gekeken wordt of er genoeg vermogen 

beschikbaar is om ook de verwachte prijsinflatie in de toekomst als toeslag te kunnen realiseren.  
 de algemene prijsindex in de periode september 2018 - september 2019. In deze periode stegen 

de prijzen in ons land met gemiddeld 2,6%. 
 de wettelijke (reken)regels voor toeslagverlening. Een van die wettelijke regels is dat 

toeslagverlening pas mag als de zogeheten ‘beleidsdekkingsgraad’ van een pensioenfonds hoger 
is dan 110%. De beleidsdekkingsgraad is de maatstaf voor de financiële gezondheid van het 
pensioenfonds. NPF gebruikt de beleidsdekkingsgraad van eind september. De 
beleidsdekkingsgraad eind september 2019 was 122,2%. Omdat dit boven de 110% ligt, kunnen 
de pensioenen worden verhoogd.  
 

Uiteindelijk neemt het bestuur een besluit of de pensioenen kunnen worden verhoogd en met welk 
percentage. Het bestuur heeft in oktober kunnen besluiten om 2% als toeslag te verlenen. Deze 
verhoging geldt niet voor uw pensioenkapitaal dat is opgebouwd in de IDC-2015 pensioenregeling.  
 
Toeslagverlening per 1 januari 2020 
De toeslagverlening vindt plaats per 1 januari 2020 en wordt verleend over de opgebouwde en reeds 
ingegane pensioenen. Daarbij wordt gerekend met de hoogte van deze pensioenen per 31 december 
2019. U heeft door eerdere verhogingen en de verwachting voor de komende jaren niet meteen ook 
recht op verhogingen in de toekomst. Ook een eventuele toekomstige korting kan helaas niet worden 
uitgesloten. Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen niet hoeven te verlagen. 
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Toeslagverlening  

Of u in de toekomst evenveel kunt kopen met uw pensioen als nu hangt af van de verhoging van het 
pensioen en van de stijging van de prijzen. Uw pensioen stijgt niet altijd mee met de prijzen, wat de 
ambitie is. De prijzen en het pensioen zijn als volgt gewijzigd: 
 
  Verhoging pensioen Stijging van de prijzen in 
   periode sept-sept* 
 
1-1-2020 2,00% 2,6% 
1-1-2019 1,90%  1,9% 
1-1-2018 1,35% 1,5% 
1-1-2017 0,05% 0,1% 
1-1-2016 0,35% 0,7% 
 
* Bron: CBS 
 
Wij verwachten dat wij in de komende jaren uw pensioen niet hoeven te verlagen. 

 
 
Op de hoogte blijven? 
Via onze website, de Nedlloyd PensioenKrant, het PensioenNieuws en de elektronische nieuwsbrieven 
houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen bij NPF. Wilt u ook digitaal op de hoogte blijven? Log 
dan in op de website met uw DigiD bij Mijn NPF Pensioen en geef uw communicatievoorkeuren aan. 
 
 


