
Het bestuur wil tot een TOP-3 komen en wil graag de mening van de deelnemers weten. Wilt u eerst meer lezen 
over deze SDG’s ga dan naar https://www.sdgnederland.nl/sdgs/. Het bestuur nodigt u hierbij uit om uw stem 
op de website achter te laten. Ga naar onze website www.nedlloyd.pensioenfonds.nl   en STEM. 

ACTIEVEN    Pensioenopbouw vanaf 1 januari 2020 bij a.s.r.

Medewerkers van Maersk Line, Star Container Services, Svitzer en Ardent bouwen vanaf 1 januari 2020 pensioen op bij a.s.r. De pensioen-
regeling van a.s.r. is ook een IDC-pensioenregeling en is op een groot aantal punten gelijk aan de IDC-2015 pensioen regeling van NPF. 
In bijeenkomsten zijn de medewerkers over de nieuwe pensioenregeling geïnformeerd.

SLAPERS    Heeft u deelgenomen aan de IDC-2015 pensioenregeling?

Er verandert iets voor voormalig-medewerkers van Maersk Line, Star Container Services, Svitzer of Ardent, die hun pensioenkapitaal uit de 
IDC-2015 pensioenregling bij NPF hebben laten staan. De IDC-2015 pensioenregeling gold van 1 januari 20215 tot en met 31 december 2019. 

Wat verandert er? 

In maart zijn de actieven en slapers aan de IDC-2015 pensioen regeling via een brief geïnformeerd over de te maken keuze: 
Uw keuze moet vóór 27 april 2020 door NPF zijn ontvangen! Bij geen bericht, dragen we uw IDC-pensioenkapitaal over naar a.s.r.

Voordat we het IDC-pensioenkapitaal definitief kunnen overdragen naar a.s.r. hebben we akkoord van De Nederlandsche Bank nodig. Dit traject 
duurt ongeveer drie maanden. Tot 31 mei 2020 blijft uw IDC-pensioenkapitaal daarom belegd bij NPF. Na Pinksteren wordt op 2 juni (einde dag) 
de waarde vastgesteld van het IDC-pensioenkapitaal dat bij NPF is opgebouwd. Op 5 juni 2020 (einde dag) wordt van iedereen die daarvoor 
gekozen heeft het IDC-pensioenkapitaal door a.s.r. belegd. 

Als gekozen is voor omzetten in pensioenaanspraken, dan wordt het IDC-pensioenkapitaal op 2 juni omgezet in pensioenaanspraken bij NPF. 

Kwaliteitsonderwijs

Dit doel richt zich op het verzekeren 
van gelijke toegang tot kwalitatief 
goed onderwijs en bevorderen van 
levenslang leren voor iedereen. 
Hierbij wordt o.a. gekeken naar de 
toegankelijkheid en de kwaliteit van 
onderwijs.

Betaalbare en duurzame energie

Dit doel gaat over het 
verzekeren van toegang tot 
betaalbare, betrouw bare, 
duurzame en moderne energie 
voor iedereen. Hieronder valt ook 
het verbruik van energie, energie- 
efficiëntie en hernieuwbare energie.

Duurzame steden en gemeenschappen

In dit doel is afgesproken om 
steden en nederzettingen veilig, 
robuust en duurzaam te maken.

Verantwoorde consumptie en productie

Zorg voor duurzaam beheer en 
efficiënt gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen: meer produceren 
met minder.

SDG’s

Stem mee! 
Welke duurzame ontwikkelingsdoelstelling 
vindt u belangrijk?  
Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden ook wel SDG’s (Sustainable Development Goals) genoemd.  
In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 doelstellingen vastgesteld als de duurzame ontwikkelingsagenda  
voor 2030. Ze worden gepromoot als de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. 

Het bestuur van NPF heeft besloten om de SDG’s te 
gebruiken bij het actualiseren van het maatschappe-
lijk verantwoord beleggingsbeleid voor NPF. Omdat 
we niet alle 17 doelstellingen volledig kunnen  
nastreven, heeft het bestuur een TOP-5 benoemd. 

Dit doel gaat over het opbouwen 
van een robuuste infrastructuur, 
bevorderen van duurzame 
industrialisatie van en voor 
iedereen en het stimuleren van 
innovatie.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Collectieve waardeoverdracht van  
IDC-pensioenkapitaal

   omzetten van uw 
IDC-pensioenkapitaal in pensioenaanspraken bij NPF.
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Helaas moeten wij het overlijden van de volgende personen melden

Personalia

9 april 2019 Dhr. C.J. Harder | 87 jaar
Senior Medewerker | Nedlloyd Corporate Logistics

29 september 2019 Dhr. H.B. van der Zwaag 
| 85 jaar Hoofdwerktuigkundige | Nedlloyd Lijnen

7 november 2019 Dhr. J.J. Leurs | 93 jaar
Chef Personeelszaken | Nedlloyd Rederijdiensten

8 november 2019 Dhr. P.M. van der Werf | 96 jaar
Hoofdwerktuigkundige | KRL

21 november 2019 Dhr. W.M.R. Vliek | 84 jaar
2e Werktuigkundige | VNS

26 november 2019 Dhr. J.G. Vis | 85 jaar
Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

29 november 2019 Dhr. D. Eerdmans | 92 jaar
Scheepsvoorman | Nedlloyd Rederijdiensten

3 december 2019 Dhr. R.K. Stoit | 89 jaar
Administratief medewerker | Nedlloyd 
Rederijdiensten

6 december 2019 Dhr. G. Gons | 93 jaar
Medewerker | Nedlloyd Rederijdiensten

11 december 2019 Dhr. H. de Jong | 83 jaar
Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

14 december 2019 Mevr. W. de Vries | 94 jaar
Medewerkster | VNS

16 december 2019 Dhr. T.A.J. Gulmans | 79 jaar
Gezagvoerder | Nedlloyd Lijnen

17 december 2019 Dhr. T.K. Dorama | 88 jaar
1e Stuurman | Nedlloyd Rederijdiensten

18 december 2019 Dhr. G. Ridderhof | 77 jaar
Chauffeur | Mammoet Stoof

18 december 2019 Dhr. J. Rosenmuller
| 94 jaar Administratief medewerker | KNSM

19 december 2019 Dhr. P. Hoogendam | 95 jaar
Chef Boekhouding | Nedlloyd Rijn en Binnenvaart

20 december 2019 Dhr. A. Groenewegen  
van Wijk | 83 jaar
2e Werktuigkundige | Nedlloyd Lijnen

20 december 2019
Mevr. P.J. Verboom-Bruijnzeel | 98 jaar
Data-Typiste | Neddata

22 december 2019 Dhr. M. Matthijsse | 88 jaar
3e Werktuigkundige | VNS

27 december 2019 Dhr. P.T. de Boer | 93 jaar
Kapitein | Nedlloyd Rederijdiensten

29 december 2019 Dhr. S.D. Buruma | 96 jaar
Beambte | KNSM

31 december 2019 Dhr. H.T. Alberts | 77 jaar
Kantoorbediende | Damco Maritime

1 januari 2020 Dhr. L.P. de Vos | 77 jaar
4e Werktuigkundige | VNS

2 januari 2020nDhr. A. van der Perk | 92 jaar
Timmerman | KRL

4 januari 2020 Dhr. G.D.A. Kins | 77 jaar
3e Werktuigkundige | KRL

4 januari 2020 Dhr. R.P. Moorman | 89 jaar
Operationeel Commercieel Medewerker  
| Ruys & Co

6 januari 2020 Dhr. H.G. Ruhaak | 81 jaar
4e Stuurman | KRL

7 januari 2020 Dhr. L.F. Wagenaar | 86 jaar
Medewerker| Damco van Swieten

8 januari 2020 Dhr. W.L. Zegers | 91 jaar
Chef Hofmeester | KRL

11 januari 2020 Dhr. R.H. Mark | 87 jaar
PR medewerker Regio Management  
Europe | Nedlloyd Lijnen

12 januari 2020 Dhr. M. Bruijn | 84 jaar
2e Stuurman | KPM

12 januari 2020 Mevr. C.A. Roosen | 87 jaar
Administratief medewerkster | Nedlloyd  
Road Cargo

12 januari 2020 Dhr. M. de Jong | 92 jaar
Onder-Directeur | N.V. NSU

16 januari 2020 Dhr. L. van der Zee | 81 jaar
Operations Manager | Nedlloyd Districenters

18 januari 2020 Dhr. P. Kruis | 87 jaar
Sr. Declarant | Damco Maritime

20 januari 2020 Dhr. A.C. de Bloois | 90 jaar
Directeur | Reym Charters Veendam

20 januari 2020 Dhr. S. Boorsma | 82 jaar
2e Werktuigkundige | KRL 

21 januari 2020 Dhr. B.J. Bekker | 91 jaar
Directeur | Mammoet Shipping

22 januari 2020 Mevr. S. Hengstmengel-
Hannema | 80 jaar Telefoniste | Quick Dispatch

24 januari 2020 Mevr. M.W. Sons-de Jong 
| 74 jaar H.R. Manager | MSAS Nedlloyd  
Air Cargo

25 januari 2020 Dhr. G.P. de Wit | 75 jaar
4e Werktuigkundige | VNS

26 januari 2020 Dhr. T. Meijn | 79 jaar
Kantoorloper | KNSM

30 januari 2020 Dhr. H.C. Faber | 90 jaar
Employé | KPM

13 februari 2020 Dhr. P. Knottenbelt | 82 jaar
Secretaris Raad van Bestuur | Koninklijke  
Nedlloyd Groep

15 februari 2020 Dhr. J. van der Heijden  
| 94 jaar Bootwerker | SMN

26 februari 2020 Dhr. L.J. Brinxma | 80 jaar
2e Stuurman | KJCPL

26 februari 2020 Dhr. W. Lieven | 86 jaar
Kraandrijver | SMN

26 februari 2020 Dhr. F.G. Bos | 76 jaar
2e Werktuigkundige | KRL

27 februari 2020 Dhr. S. Kramer | 88 jaar
3e Stuurman | KPM

1 maart 2020 Dhr. J.C. Bobeldijk | 93 jaar
Chef Kantoor Schiphol | Intraned/SMN



 

Bereikbaarheid pensioenadministratie

De pensioenadministratie Inadmin RiskCo is op dit moment telefonisch lastiger te bereiken dan normaal. Stel uw vragen daarom bij 
voorkeur per e-mail: nedlloyd.pensionfund@riskcoadministrations.com

Coronavirus zorgt voor dalende  
beurskoersen en dalende dekkingsgraad
De uitbraak van het Coronavirus heeft ook gevolgen voor de financiële situatie van ons fonds. 
Eind februari bedroeg de marktrentedekkingsgraad van NPF 115,1% en de beleidsdekkingsgraad 120,5%. De 
beleidsdekkingsgraad lag ruim boven het vereist eigen vermogen van 115,6%. Door de recente ontwikkelingen 
op de financiële markten met ongekende dalingen van de aandelenkoersen wordt onze sterke financiële positie 
ook geraakt. De marktrentedekkingsgraad (de dekkingsgraad waarop NPF het financiële beleid bepaald) is in 
twee weken gedaald met naar verwachting ruim 5%. Omdat de markten zo in beweging zijn, is ook dit een zeer 
wisselend percentage.

Het beleggingsbeleid van NPF is gericht op de lange termijn 
Door de dalende beurskoersen worden de beleggingsrendementen van pensioenfondsen geraakt. Het beleggingsbeleid van NPF is gericht 
op de lange termijn. Dit betekent dat wij niet in paniek raken van de ontwikkelingen de afgelopen weken, maar wij volgen de ontwikkelingen 
natuurlijk wel op de voet. En indien noodzakelijk, zal het bestuur maatregelen nemen. 

Wat betekent dit voor u? 
Pensioenbetalingen
De pensioenen worden volgens planning op 25 maart uitbetaald. Het fonds heeft voldoende geld in kas om de pensioenen te blijven uitkeren. 
Of er geïndexeerd kan worden, wordt in november besloten. Op dit moment is er door de externe ontwikkelingen geen ruimte om te  
indexeren, maar hoeven we ook zeker nog niet te korten. 

Pensioenaanspraken
De pensioenaanspraken worden, als u met pensioen gaat, omgezet in een pensioen. Dit pensioen zal NPF uitkeren. 

IDC-kapitalen
Door de sterk gedaalde aandelenkoersen is de waarde van uw IDC-kapitaal de afgelopen weken mogelijk sterk afgenomen. Als u net voor 
uw pensioen zit kan het verstandig zijn om te bekijken of een variabele uitkering op dit moment een mogelijkheid voor u is. Het grootste deel 
van uw pensioenkapitaal blijft dan belegd. Hierdoor heeft u nu minder nadeel van de huidige lage beurskoersen. U kunt dit natuurlijk ook 
bespreken met een adviseur. 

Welke maatregelen hebben wij verder getroffen?
Het bestuur zal, zolang als dat nodig is, in ieder geval wekelijks telefonisch overleggen. De voorzitter van het bestuur heeft bijna dagelijks 
telefonisch contact met de uitvoerende bestuursleden. De medewerkers van de uitvoeringsorganisatie werken zo veel als mogelijk thuis 
om de continuïteit van de werkzaamheden te waarborgen. Ook bij onze uitbestedingspartners en adviseurs wordt zo veel als mogelijk vanuit 
huis gewerkt. 

BETAALDATUM 25 maart  -  24 apr i l  -  25 mei  -  25 juni  -  24 ju l i  -  25 augustus  
25 september  -  23 oktober  -  25 november  -  18 december

BETAALOVERZICHT PENSIOENEN 2020

24 januari 2020 Mevr. M.W. Sons-de Jong 
| 74 jaar H.R. Manager | MSAS Nedlloyd  
Air Cargo

25 januari 2020 Dhr. G.P. de Wit | 75 jaar
4e Werktuigkundige | VNS

26 januari 2020 Dhr. T. Meijn | 79 jaar
Kantoorloper | KNSM

30 januari 2020 Dhr. H.C. Faber | 90 jaar
Employé | KPM

13 februari 2020 Dhr. P. Knottenbelt | 82 jaar
Secretaris Raad van Bestuur | Koninklijke  
Nedlloyd Groep

15 februari 2020 Dhr. J. van der Heijden  
| 94 jaar Bootwerker | SMN

26 februari 2020 Dhr. L.J. Brinxma | 80 jaar
2e Stuurman | KJCPL

26 februari 2020 Dhr. W. Lieven | 86 jaar
Kraandrijver | SMN

26 februari 2020 Dhr. F.G. Bos | 76 jaar
2e Werktuigkundige | KRL

27 februari 2020 Dhr. S. Kramer | 88 jaar
3e Stuurman | KPM

1 maart 2020 Dhr. J.C. Bobeldijk | 93 jaar
Chef Kantoor Schiphol | Intraned/SMN

was je handen 
vaak met zeep

nies en hoest
in je elleboog

groet met een 
elleboog-boks



ACTIEVEN    Pensioenopbouw vanaf 1 januari 2020 bij a.s.r.

Medewerkers van Maersk Line, Star Container Services, Svitzer en Ardent bouwen vanaf 1 januari 2020 pensioen op bij a.s.r. De pensioen-
regeling van a.s.r. is ook een IDC-pensioenregeling en is op een groot aantal punten gelijk aan de IDC-2015 pensioen regeling van NPF. 
In bijeenkomsten zijn de medewerkers over de nieuwe pensioenregeling geïnformeerd.

SLAPERS    Heeft u deelgenomen aan de IDC-2015 pensioenregeling?

Er verandert iets voor voormalig-medewerkers van Maersk Line, Star Container Services, Svitzer of Ardent, die hun pensioenkapitaal uit de 
IDC-2015 pensioenregling bij NPF hebben laten staan. De IDC-2015 pensioenregeling gold van 1 januari 20215 tot en met 31 december 2019. 

Wat verandert er? 

In maart zijn de actieven en slapers aan de IDC-2015 pensioen regeling via een brief geïnformeerd over de te maken keuze: 
Uw keuze moet vóór 27 april 2020 door NPF zijn ontvangen! Bij geen bericht, dragen we uw IDC-pensioenkapitaal over naar a.s.r.

Voordat we het IDC-pensioenkapitaal definitief kunnen overdragen naar a.s.r. hebben we akkoord van De Nederlandsche Bank nodig. Dit traject 
duurt ongeveer drie maanden. Tot 31 mei 2020 blijft uw IDC-pensioenkapitaal daarom belegd bij NPF. Na Pinksteren wordt op 2 juni (einde dag) 
de waarde vastgesteld van het IDC-pensioenkapitaal dat bij NPF is opgebouwd. Op 5 juni 2020 (einde dag) wordt van iedereen die daarvoor 
gekozen heeft het IDC-pensioenkapitaal door a.s.r. belegd. 

Als gekozen is voor omzetten in pensioenaanspraken, dan wordt het IDC-pensioenkapitaal op 2 juni omgezet in pensioenaanspraken bij NPF. 

Collectieve waardeoverdracht van  
IDC-pensioenkapitaal

GEPENSIONEERDEN EN SLAPERS  Heeft u pensioen opgebouwd voor 1 januari 2015? 

Voor u verandert er niets. Bent u met pensioen, dan blijft NPF maandelijks uw pensioen uitbetalen. Bent u slaper, dan zal NPF vanaf  
uw pensioendatum uw pensioen uitbetalen. NPF blijft u op de hoogte houden van belangrijke wijzigingen in uw pensioen of in de  
pensioenwereld die voor u van belang zijn.
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overdracht van uw IDC-pensioenkapitaal naar a.s.r.

          overdracht van uw 
IDC-pensioenkapitaal naar a.s.r. 

Keuze A    omzetten van uw 
IDC-pensioenkapitaal in pensioenaanspraken bij NPF.

 Keuze B

In de wintereditie van de PensioenKrant heeft u kunnen lezen dat NPF de IDC-2015 pensioenregeling vanaf 
1 januari 2020 niet meer uitvoert. Wat betekent dit voor de actieve deelnemers en slapers (ook wel gewezen 
deelnemers) die IDC-pensioenkapitaal hebben staan bij NPF? Voor de gepensioneerden en de slapers bij 
NPF uit de DB-regeling verandert er niets. 


