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Inhaalindexatie
Gepensioneerden die pensioen ontvangen van Nedlloyd 
Pensioenfonds hebben het in augustus gemerkt. Het 
pensioen is verhoogd met een extra toeslag 
(inhaalindexatie). Voor de andere deelnemers zijn  
de pensioenaanspraken verhoogd met een toeslag.  
Op 1 januari dit jaar zijn alle pensioenen en pensioen
aanspraken al verhoogd met de volledige algemene 
prijsstijging van 1,9%. Dit wordt ook wel indexatie 
genoemd. De jaren ervoor kon het fonds gedeeltelijk 
indexeren, maar in de economische crisis die volgde op 
de bankencrisis van 2008, waren er te weinig reserves 
en kon er een aantal jaren helemaal niet geïndexeerd  
worden. Men spreekt dan van een indexatieachterstand 
ten opzichte van de situatie waarin we ieder jaar volledig 
hadden kunnen indexeren.

Dit jaar waren we in de gelukkige omstandigheid dat de 
financiële situatie van het fonds dermate goed was, dat 
we ook wettelijk de mogelijkheid hadden een deel van 
die indexatieachterstand in te halen.

Bepalen van persoonlijke 
indexatie-achterstand is niet  
eenvoudig 
In die afgelopen tien jaar heeft niet 
iedereen evenveel indexatie misgelopen. 
Dit hangt af van wanneer men in dienst is 
getreden en is toegetreden bij  het fonds. 
Degene die de afgelopen vijf jaar bij het 
fonds zat, heeft zodoende minder  
indexatie gemist dan degene die de gehele 
periode vanaf 2008 heeft meegemaakt. 
Daarnaast hangt de achterstand in euro’s 
ook af van de hoogte van het reeds  
opgebouwde pensioen.

Om het beschikbare bedrag voor inhaalindexatie eerlijk 
te verde len over iedereen met een achterstand, moest 
de afgelopen maanden veel werk worden verzet door 
het pensioenfonds en onze pensioenadministrateur 
RiskCo. 

Zo is er een uitgebreid rekenmodel ontwikkeld om voor 
iedere deelnemer zijn persoonlijke indexatieachterstand 
te berekenen. Er moet immers door de jaren heen ook 
rekening worden gehouden met bijvoorbeeld 
echtscheidingen, arbeidsongeschiktheid, afkoop en 
overlijdens. Door verschillende teams is een veelvoud 
aan checks en controles uitgevoerd, zodat we nu 
zeker weten dat voor iedereen de juiste achterstand is 
vastgelegd.

Ruim drie miljoen euro voor inhaalindexatie  
beschikbaar

De drie miljoen is proportioneel verdeeld over iedereen. 
Zoals is we in de brief hebben geschreven, komt dit neer 
op 3,04% van ieders persoonlijke indexatieachterstand 
in euro’s.

We ontvingen veel aardige reacties van deelnemers.  
Men vond het zeer bijzonder dat in deze tijd, waar veel 
gepensioneerden bij grote andere fondsen kortingen  
boven het hoofd hangt, Nedlloyd Pensioenfonds zelfs  
een extra indexatie kan geven. Anderzijds was de  
communicatie in de begeleidende brief niet voor ieder
een even duidelijk. Het noemen van het percentage 
3,04% van de persoon lijke indexatieachterstand werd, 
door een aantal gepensioneerden, verward met een 
verhoging van het pensioen met 3,04%. In die gevallen 
was het extra ontvangen bedrag dan ook teleurstellend.  
Duidelijke en volledige communicatie over ingewikkelde 
materie als pensioen blijft, zo blijkt maar weer, niet  
eenvoudig.

In deze editie o.a.:
  
•  Uitkomsten mini-enquête over website
• Hoe staan we ervoor? 
•  Herbenoeming twee leden verantwoordingsorgaan

Inhaal-indexatie

31 dec 2018 per 1 jan 2019 per 1 juli 2019

Eigen
 indexatie-

achterstand

Eigen
 indexatie-

achterstand

Pensioenen
en

Pensioen-
aanspraken

Pensioenen
en

Pensioen-
aanspraken

Pensioenen
en

Pensioen-
aanspraken

Indexatie 

Eigen
 indexatie-

achterstand

1,9% indexatie 3,04% van de 
indexatie-achterstand



17 maart 2019 Dhr. C. Dekker | 88 jaar 
Gezagvoerder | KJCPL

14 mei 2019 Dhr. W.A.A. van Rosmalen | 81 jaar 
3e Werktuigkundige | VNS

23 mei 2019 Dhr. C. van Asperen | 84 jaar 
Manager Technische Dienst | P&O Nedlloyd

27 mei 2019 Dhr. F.J. van Wijnen | 79 jaar 
Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

27 mei 2019 Dhr. A.J. Blok | 91 jaar
2e Werktuigkundige | KPM

29 mei 2019 Dhr. H.J.G. Walenkamp | 81 jaar 
2e Stuurman | KRL

5 juni 2019 Dhr. M. van der Luijt | 74 jaar 
Chauffeur | Damco Air

9 juni 2019 Dhr. C.B.G. Verbeek | 91 jaar 
Hoofdwerktuigkundige | Nedlloyd Rederijdiensten

11 juni 2019 Dhr. H. Braadbaart | 81 jaar 
Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

13 juni 2019 Dhr. J.J. Hagen | 72 jaar 
Senior Account Manager | P&O Nedlloyd

18 juni 2019 Dhr. F.H.A. Rison | 74 jaar 
4e Werktuigkundige | KRL

20 juni 2019 Dhr. J.W. Bonnet | 86 jaar 
2e Werktuigkundige | VNS

22 juni 2019 Dhr. P.A. Aert | 84 jaar 
Hoofd Technische Dienst | Mammoet Stoof

22 juni 2019 Dhr. J.D. Smit | 70 jaar 
Voorzitter Info Systems Dept. | Nedlloyd Lijnen

26 juni 2019 Dhr. M.H.W. Fust | 92 jaar 
Medewerker afd. Vrachtzaken | VNS

1 juli 2019 Mevr. E. Douma-Bouma | 90 jaar 
Medewerkster SMN | Intraned

1 juli 2019 Dhr. R. Groenemeijer | 87 jaar 
1e Stuurman | KPM

1 juli 2019 Dhr. P.J. Mol | 84 jaar 
Directeur | Nedlloyd Pensioenfonds

Helaas moeten wij het overlijden van de volgende personen melden:

4 juli 2019 Dhr. P.H. Cassé | 96 jaar 
2e Werktuigkundige | VNS

6 juli 2019 Dhr. H.J. Spruijt | 87 jaar 
Hoofdwerktuigkundige | KPM

6 juli 2019 Dhr. C.W. Snikkenburg | 78 jaar 
Schilder | KNSM

9 juli 2019 Dhr. J.A. Vermeulen | 84 jaar 
Hoofd Employé | KJCPL

11 juli 2019 Dhr. P.A.M. Dessens | 82 jaar 
1e Stuurman | KRL

12 juli 2019 Dhr. J.B. Troost | 78 jaar 
Stuurman | KRL

14 juli 2019 Dhr. S. Swaneveld | 81 jaar 
Hoofd Technische Dienst | Quik Dispatch

16 juli 2019 Dhr. K.J. Starrenburg | 74 jaar 
3e Werktuigkundige | KRL

25 juli 2019 Dhr. B. te Winkel | 84 jaar 
2e Werktuigkundige | VNS

1 augustus 2019 Dhr. J. Timmermans | 90 jaar 
Medewerker | Nedlloyd Rederijdiensten

2 augustus 2019 Dhr. A.N. Ribbens | 92 jaar 
Gezagvoerder | Nedlloyd Rederijdiensten

3 augustus 2019 Dhr. A. Wolters | 93 jaar 
Hoofdwerktuigkundige | Nedlloyd Rederijdiensten

3 augustus 2019 Mevr. G.A. Hewitt | 96 jaar 
StenoTypiste | KNSM

8 augustus 2019 Dhr. A. Borrius | 90 jaar 
2e Scheepswerktuigkundige | SMN

9 augustus 2019 Dhr. J. Paans | 89 jaar 
2e Werktuigkundige | KRL

12 augustus 2019 Dhr. T.P. Blankestijn | 58 jaar 
Manager Business Development, Maritime Policies & Regulatory 
Affairs | Maersk Ship Management

12 augustus 2019 Dhr. W.T.J. Koek | 87 jaar 
Administratief Medewerker | Nedlloyd Rederijdiensten

19 augustus 2019 Dhr. A.J. Bakker | 75 jaar 
3e Stuurman | KRL
     

Personalia

Kort na het verschijnen van de zomereditie van de Pensioenkrant, 
met daarin een interview met de laatste drie directeuren van 
Nedlloyd Pensioenfonds, bereikte ons het trieste bericht dat op 1 juli 
Piet Mol, voormalig directeur, is overleden. 

Wij wensen zijn familie kracht toe om dit verlies een plaats in hun leven te geven. 
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“Van stoffige administratie tot soepele
professionele organisatie”
 
Drie directeuren van NPF blikken terug en kijken vooruit
Samenvatting jaarverslag 2018



(Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.)

Hoe staan we ervoor?

De DNBdekkingsgraad wordt gebruikt om te bepalen of NPF aan de wettelijke 
eisen voldoet.

DNB-dekkingsgraad, aug 116,9% (juli 120,3%)

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

Beleidsdekkingsgraad, aug 122,9% (juli 123,7%)

Voor het renteafdekkingsbeleid en het financiële beleid kijkt NPF naar de  
werkelijke marktrente en de marktrentedekkingsgraad.

Marktrente-dekkingsgraad, aug 114,2% (juli 118,5%)

Het vereist eigen vermogen wordt gebruikt om te toetsen of NPF voldoende  
financiële buffers heeft. Extra geld voor tijden dat het financieel slechter gaat. 

Vereist eigen vermogen aug 115,7% (juli 115,7%)

In het tweede kwartaal bedroeg het rendement 2,8% tegenover de benchmark  
van 2,8%. 
Het rendement voor de eerste helft van het jaar bedroeg 7,7% tegenover een  
benchmark van 7,8%. 

Rendement tweede kwartaal 2,8%

De afgelopen maanden is de rente blijven dalen. Door deze dalende rente nemen 
de pensioenverplichtingen weer toe. 

Rente en pensioenverplichtingen

NPF berekent verschillende kengetallen, zoals de dekkingsgraden, 
het vereist eigen vermogen en rendementen. De dekkingsgraad 
wordt berekend door de bezittingen (zoals de beleggingen in aan-
delen 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 resul-
taat van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken. 

Per 1 juli liep de zittings termijn 
af van twee leden van het 
verantwoordingsorgaan: die 
van Antoinette Stegmeijer, lid 
namens de deelnemers en 
Ron van Meurs, lid namens de 
pensioengerechtigden.  

Voor de vacature van Antoinette 
Stegmeijer zijn verkiezingen  
uitgeschreven. Een oproep hier
voor heeft in de zomer editie van de 
Pensioenkrant gestaan. 
Er hebben zich geen andere  
kandidaten gemeld en daarom was 
het niet nodig om verkiezingen te 
organiseren en heeft het bestuur 
Antoinette Stegmeijer herbenoemd. 

Ron van Meurs is door DNP 
(Vereniging Deelnemers Nedlloyd 
Pensioenfonds) herbenoemd. 

Het verantwoordingsorgaan 
controleert of het bestuur het beleid 
goed en binnen de gemaakte
afspraken en kaders uitvoert en of 
het ieders belangen evenwichtig 
afweegt. Ook heeft het verant
woordingsorgaan het recht om het 
bestuur gevraagd en ongevraagd 
van advies te voorzien. 
Elk jaar geeft het verantwoordings
orgaan een oordeel over het handelen 
van het bestuur, over het uitgevoerde 
beleid en over de beleidskeuzes voor 
de toekomst. Dit oordeel wordt met 
de reactie van het bestuur in het 
jaarverslag opgenomen.  
Het verantwoordingsorgaan bestaat 
uit vijf leden.

Herbenoemingen in 
verantwoordingsorgaan



Uitkomsten digitale mini-enquête over 
onze website
In juli is onder ruim 1100 gewezen deelnemers (ook wel slapers genoemd) een minienquête uitgestuurd met een  
aantal vragen over onze website. 65 deelnemers hebben deze enquête ingevuld. Dit is helaas geen basis voor  
statistisch betrouwbare uitspraken, maar geeft ons wel een beeld van het gebruik van onze website en vooral welke  
pagina’s er worden bekeken door deze groep. 

    de website kreeg van 88% van de groep  
deelnemers een cijfer 7 of hoger 

   78% van de deelnemers vindt de website duidelijk

    45% van de deelnemers bezoekt de website een  
keer per kwartaal

    vooral algemene pensioeninformatie, informatie over  
de financiële positie van het fonds en ‘wat is er geregeld  
voor mijn partner’ zijn veel bezochte pagina’s op de website

Heeft u een partner? Dan wilt u natuurlijk graag dat hij of 
zij verzorgd achterblijft wanneer u overlijdt en andersom. 
Om deze reden is er het partnerpensioen. Weet u wat er 
is geregeld voor uw partner?

Wanneer u of uw partner overlijdt, is er niet altijd 
sprake van een bijdrage van de overheid

Niet iedereen komt namelijk in aanmerking voor een 
uitkering op grond van de Algemene nabestaanden wet. 
Om die reden hebben de meeste pensioenregelingen 
een partnerpensioen geregeld voor de deelnemers.  

Partnerpensioen op risicobasis of opbouwbasis 

De hoogte van het partnerpensioen verschilt per 
pensioenregeling maar dit is meestal zo’n 70% van uw 
persoonlijke pensioen. Het partnerpensioen kan worden 
geregeld op risicobasis en op opbouwbasis. 

Partnerpensioen op risicobasis is een soort verzeke
ring en vervalt wanneer u de pensioenregeling verlaat. 
Partnerpensioen op opbouwbasis blijft behouden, ook 
als u de pensioenregeling verlaat. 

   Tot 1 januari 2015 kenden de pensioenregelingen bij 
NPF een partnerpensioen op opbouwbasis. 

    Na 1 januari 2015 geldt voor deelnemers aan de 
IDC2015 pensioenregeling een partnerpensioen op 
risicobasis en een tijdelijke partnerpensioen  
(Anwhiaatpensioen). Indien u na 1 januari 2015 uit 
dienst bent gegaan, wordt bij uw overlijden met  
uw opgebouwde kapitaal een partnerpensioen  
ingekocht. 

Heeft u pensioen bij andere werkgevers 
opgebouwd? 

Log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Hier ziet u wat 
er per pensioenregeling aan partnerpensioen is geregeld. 

ZORG GOED VOOR ELKAAR! 

PARTNER
PENSIOEN PENSIOEN
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