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Het Pensioenakkoord  
en de uitwerking  
daarvan
Begin juli 2020 hebben werkgevers, vakbonden en 
het kabinet overeenstemming bereikt over de  
uitwerking van het Pensioenakkoord, waarvan op  
5 juni 2019 de hoofdlijnen waren gepresenteerd. 
Daardoor wordt nu langzamerhand duidelijker hoe 
het toekomstige pensioenstelsel eruit ziet – en dus 
ook wat het betekent voor u en voor het Nedlloyd 
Pensioenfonds. Dit zijn de feiten op een rij, maar er 
zijn nog flinke onzekerheden. Daarom is het helaas 
nog steeds moeilijk te zeggen wat precies de  
gevolgen zijn voor uw pensioen.

 

    Centraal in het pensioenakkoord staat dat  
pensioenuitkeringen meer met de economische 
ontwikkelingen mee gaan bewegen en dus minder 
zeker worden. Bij voldoende rendement kunnen 
pensioenen eerder omhoog. Maar als het  
economisch tegenzit, gaan ze ook sneller omlaag.

    Het Nedlloyd Pensioenfonds is sinds 1 januari  
2020 een gesloten pensioenfonds waarin geen  
pensioenpremie meer wordt ontvangen. Ook gesloten 
pensioenfondsen staan voor de keuze of ze de in 
het verleden opgebouwde pensioenen gaan  
omzetten naar  het nieuwe pensioencontract  
(het zogenoemde ‘invaren’).

    Aan de voorwaarden voor dat omzetten wordt nog 
gesleuteld, waardoor nu niet duidelijk is welke optie 
het beste uitpakt. Voor het bestuur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds staat bij het maken van de keuze 
centraal wat het gunstigst is voor de deelnemers. 

    Bekend is al dat de AOW-leeftijd sinds 2019 minder 
snel stijgt dan eerder afgesproken. Dit betekent 
voor een aantal deelnemers van ons pensioenfonds 
dat ze eerder hun AOW krijgen dan gedacht.

Wanneer gaan de nieuwe afspraken in?

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving 
ingaat. De uitwerking van het Pensioenakkoord moet 
uiterlijk op 1 januari 2022 zijn vastgelegd in wetgeving. 
Uiterlijk op 1 januari 2026 moeten alle pensioenfondsen 
(dus ook Nedlloyd Pensioenfonds) in Nederland hun 
regelingen hebben aangepast aan de nieuwe regels. 
Voordat het zover is, moet er nog het nodige gebeuren. 
Er is op veel punten nog geen duidelijkheid. In de 
komende tijd houdt het bestuur de uitwerking  
nauwlettend in de gaten. Ook wat dat vervolgens  
mogelijk betekent voor Nedlloyd Pensioenfonds. Het 
is nu nog te vroeg om hier over concrete uitspraken te 
doen. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen 
en wat het nieuwe pensioenstelsel gaat betekenen voor 
uw pensioen.

Per 1 oktober zal Daniël Sikkens (bestuurslid namens de werknemers) zich terugtrekken uit het 
bestuur van het pensioenfonds, om daarmee de voorgenomen verkleining van het bestuur van 
negen naar zeven bestuursleden te kunnen verwezenlijken. Daniël heeft grote betrokkenheid gehad 
bij het Nedlloyd Pensioenfonds. Vanaf 2011 tot 1 oktober 2020 als bestuurslid namens de werk-
nemers, maar daarvoor was hij al drie jaar voorzitter van het verantwoordings orgaan en van 2003 
tot 2011 lid adviesraad (namens de gepensioneerden).



Rendement
Het behaalde rendement op de beleggingsportefeuille wordt afgezet tegen een benchmark, een objectieve meetlat waarmee 
het resultaat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken.

Ontwikkeling rente
De rente (10-jaars) is eind augustus gedaald tot een niveau van -0,15%.

Hoe staan we ervoor?

Vereist Eigen 
Vermogen (VEV)

Beleidsdekkingsgraad Marktrentedekkingsgraad

Vereist Eigen 
Vermogen (VEV)

Beleidsdekkingsgraad Marktrentedekkingsgraad

Vereist Eigen 
Vermogen (VEV)

Beleidsdekkingsgraad Marktrentedekkingsgraad

NPF moet de beleidsdekkingsgraad 
gebruiken voor besluiten over  
verhoging van uw pensioen (toeslag-
verlening).

Voor het renteafdekkingsbeleid en 
het financiële beleid kijkt NPF naar 
de werkelijke marktrente en de markt-
rentedekkingsgraad.

Het vereist eigen vermogen wordt 
gebruikt om te toetsen of NPF  
voldoende financiële buffers heeft. 
Extra geld voor tijden dat het finan-
cieel slechter gaat. De hoogte wordt 
bepaald o.b.v. het risicoprofiel van de 
beleggingen.
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De afgelopen maanden is het pensioenfonds druk 
bezig geweest met het realiseren van de collectieve  
waardeoverdracht. De aangesloten werkgevers 
(Maersk, SCS,Svitzer, Ardent) hebben vorig jaar al  
besloten de opbouw van pensioenkapitaal van de 
werknemers onder te brengen bij verzekeraar a.s.r. 

Vanaf 1 januari vindt er in de IDC regeling van Nedlloyd 
Pensioenfonds (NPF) dus geen kapitaalopbouw meer 
plaats. De werk gevers hebben NPF wel gevraagd om 
de achterblijvende opgebouwde kapitaal potjes voor de 
deelnemers en gewezen deelnemers ook naar a.s.r. over 
te dragen. Dit heet een Collectieve WaardeOverdracht 
(CWO) en staat onder streng toezicht van De 
Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder op  
pensioenfondsen. DNB kijkt met name of de deelnemers 
niet slechter af zijn door de waardeoverdracht. Het gaat 
namelijk niet alleen om de overdracht van het kapitaal, 
maar ook om de regeling. Daarnaast had iedereen de 
mogelijkheid om te kiezen voor inkoop van pensioen-
aanspraken bij NPF. 

Dit alles maakt dat er een uitgebreid communicatie-
plan is opgesteld om iedereen goed op de hoogte te 
brengen van onder andere ook de individuele keuze-
mogelijkheden. Door aanvullende vragen van DNB heb-

ben we zelfs de overdracht een maand moeten uitstellen. 
Gelukkig hebben we begin juli het hele traject kunnen 
afronden. Voor de waardeoverdracht naar a.s.r. is er  
een transitieplan opgesteld, zodat de beleggingen uit de 
potjes van de deelnemers bij NPF door ABN AMRO op 
tijd zouden worden verkocht, en door a.s.r. ook snel weer 
belegging en zouden worden aangekocht. Om te zorgen 
dat er zo min mogelijk dagen tussen zouden zitten, heeft 
NPF 90% van de waardeoverdracht voorgefinancierd, 
zodat nagenoeg dit gelijktijdig kon plaatsvinden. 

Al met al een traject van enkele maanden in samen-
werking van een werkgroep van werkgevers, het  
pensioenfonds en a.s.r,  met daarnaast belangrijke rollen 
voor diverse adviseurs, op pensioen- en beleggings-
gebied, alsook juristen. Omdat het in totaal om grote  
belangen gaat moeten de contracten die je afsluit  
uiteraard juridisch goed in elkaar zitten. 

Nu deze waardeoverdracht achter de rug is gaat NPF 
verder als zogenoemd ‘gesloten fonds’.

Collectieve Waardeoverdracht

GESLOTEN

JAARVERSLAG 
2019 
 
Jaarverslag nu online: 
Het volledige jaarverslag is als PDF te 
downloaden op onze website onder: 
Alles over Nedlloyd Pensioenfonds > 
Documenten. Heeft u geen internet en  
wilt u het jaarverslag toch lezen, vraag  
dan een geprint exemplaar op bij het 
secretariaat (zie colofon).



22 oktober 2019 Dhr. E.N. Van Don 
86 jaar Hwtk | KJCPL

17 november 2019 Dhr. R.S. Van der Kamp 
79 jaar Systeemontwerper | Neddata

24 april 2020 Dhr. W.G. Bierens 
90 jaar Expeditie/Acquisitieur | Nedlloyd 
België

7 mei 2020 Dhr. T.J. Hirst 
73 jaar 1e Stm | NRD

26 mei 2020 Dhr. H.J.H. Bruijnsma 
88 jaar Machine Houtbewerker | KNSM

31 mei 2020 Dhr. R. Bregman 
93 jaar General Manager Europa-West/zuid 
en Oost Afrika diensten | Nedlloyd Lijnen

2 juni 2020 Dhr. C.G. Tol 
92 jaar 2e Wtk | KRL

4 juni 2020 Dhr. H.C.Versluis 
77 jaar 2e Wtk | KLCPL

16 juni 2020 Dhr. G.J. Rijneveld 
75 jaar Mdw. PZ Zeevarenden | NSU/Nedlloyd

18 juni 2020 Mevr. J.C. Bunt 
71 jaar Mdw Afd. G.L.U. II | Ruys & Co

18 juni 2020 Dhr. H.M. Kamp 
95 jaar Gezagvoerder | NRD

19 juni 2020 Dhr. A. Entrop 
91 jaar Hwtk | NRD

20 juni 2020 Dhr. C. Spierdijk 
93 jaar Gezagvoerder | NRD

23 juni 2020 Dhr. J. Non 
80 jaar 3e Wtk | VNS

23 juni 2020 Dhr. O. IJspeert 
88 jaar Personeel Manager | North Sea 
Ferries

24 juni 2020 Dhr. P. Van Berge 
87 jaar Gezagvoerder | NRD

28 juni 2020 Dhr. A. Kraaijeveld 
87 jaar 2e Wtk | KRL

29 juni 2020 Dhr. F. Kesting 
94 jaar Medewerker | Nieuwe Rijnvaart 
Maatschappij | KNSM

30 juni 2020 Dhr. C. Noordegraaf 
77 jaar Scheepsontwerper | Sea Transport 
Engineering/KNSM

4 juli 2020 Dhr. P.J. Hoogstraten 
82 jaar 2e Stuurman | VNS

5 juli 2020 Dhr. J.H.A.L. Kamerbeek 
91 jaar Chef Personeelsdienst | NRD

7 juli 2020 Dhr. T. Burger 
73 jaar 4e Wtk | KJCPL

11 juli 2020 Dhr. J.E. Mud 
85 jaar 2e stuurman | VNS

14 juli 2020 Dhr. C. Hendriks 
88 jaar 3e Wtk | KRL

16 juli 2020 Dhr. F.A.M. Van Beusekom  
81 jaar Mdw. Afd. pensioenzaken | KNSM

16 juli 2020 Dhr. J.W. Van der Veer 
90 jaar 2e Wtk | SMN

20 juli 2020 Dhr. A.C.L. Vink 
61 jaar Adm. Medewerker | Maersk Benelux

21 juli 2020 Dhr. A. Jonker 
93 jaar Gezagvoerder | NRD

31 juli 2020 Dhr. J.H. Ponstein 
81 jaar Adm. Medewerker | Ruys & Co

4 augustus 2020 Dhr. T. Schot 
77 jaar Supervisor | P&O North Sea Ferries

5 augustus 2020 Dhr. H.B.M. Verhoef  
85 jaar General Manager Network Far East | 
Nedlloyd Lines

5 augustus 2020 Mevr. A.C. ‘t Hart-Wesselink 
89 jaar Adm. Medewerker | SMN

6 augustus 2020 Dhr. C. de Vlieger 
77 jaar Hwtk | NRD

11 augustus 2020 Dhr. B. Peeters 
90 jaar 2e Wtk | KJCPL

14 augustus 2020 Dhr. R.C. Schenk 
93 jaar 1e Stuurman | SMN

14 augustus 2020 Dhr. J. van Dun 
86 jaar 2e Wtk | VNS

14 augustus 2020 Dhr. T.L. Thouw 
77 jaar PC Inkoper | Neddata

17 augustus 2020 Dhr. B.C. Steevensz  
84 jaar Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

22 augustus 2020 Dhr. C.G. Burgersdijk  
81 jaar Directeur | KNG

31 augustus 2020 Dhr. L. Kooijman 
92 jaar Declarant | Damco van Swieten

Helaas moeten wij het overlijden van de volgende personen melden:

Personalia

BETAALOVERZICHT PENSIOENEN 2020

SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER

25 september - 23 oktober - 25 november - 18 december
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