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Pensioenfonds DNB

Tijdens uw pensioen genieten 
van een gezonde leefomgeving

De krant van uw pensioenfonds over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Pensioenfondsen die maatschappelijk ver-
antwoord beleggen kijken niet alleen naar 
de financiële kanten van het beleggen. Zij 

kijken ook of de bedrijven waarin ze beleggen goed 
omgaan met mens en milieu. Pensioenfonds DNB 
vindt maatschappelijk verantwoord beleggen heel 
belangrijk. Als pensioenfonds van de toezichthouder 
willen wij hierin zelfs een voorbeeld zijn. Daarom 
hebben wij afgelopen jaar ons beleggingsbeleid flink 
aangescherpt. 

Dominique Dijkhuis zit namens de werkgever in het be-

stuur en heeft als aandachtsgebied vermogensbeheer. Zij 

vertelt u waarom we beleggen en hoe we dit doen. 

Beleggen is nodig voor een goed pensioen
“Ons belangrijkste doel is u een goed pensioen bieden. 

Dit kan alleen als wij genoeg geld in onze pensioenpot 

hebben. U en uw werkgever betalen hier premie voor. 

Deze premie is niet genoeg voor een pensioen met 

voldoende koopkrachtbehoud. De premie op een 

spaarrekening zetten, levert naar verwachting niet 

genoeg op. Beleggen wel. Daarom beleggen wij het 

grootste deel van de ingelegde premie. Zo hebben we 

naar verwachting genoeg geld om u een goed pensioen 

te bieden. 

Niet alleen de winst is belangrijk 
Dominique geeft aan dat pensioenfonds DNB het be-

langrijk vindt dat u nu en tijdens uw pensioen geniet van 

een gezonde en goede leefomgeving. “Dit doen wij door 

bij voorkeur maatschappelijk verantwoord te beleggen. 

Dit betekent dat we niet alleen naar de mogelijke winst 

kijken. We kijken nog meer naar wat de bedrijven waarin 

we willen beleggen maken en hoe zij dit doen. En of zij 

bij negatieve zaken betrokken zijn, zoals fraude of de 

productie van kernwapens. Is dit het geval, dan beleg-

gen we er niet in. Ook kijken wij of de bedrijven waarin 

we beleggen goed omgaan met het milieu, sociale en 

maatschappelijke thema’s. In ons Maatschappelijk ver-

antwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) staat hoe wij 

dit precies doen.”

Ons MVB-beleid is flink aangescherpt
Pensioenfonds DNB wil dus met maatschappelijk verant-

woord beleggen bijdragen aan een goede en gezonde 

leefomgeving. “Als pensioenfonds van de toezichthouder 

willen wij hierin graag het goede voorbeeld geven”, zegt 

Dominique. “Daarom hebben we het afgelopen jaar ons 

MVB-beleid en de doelstellingen daarin flink aange-

scherpt. Onze doelstellingen zijn nu concreter en ambiti-

euzer. ”   

Lees verder op pagina 2 >
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Het jaar 2020 in één oogopslag

Pensioenfonds DNB heeft onlangs het 

jaarverslag gepubliceerd. In één oogopslag 

kunt u de belangrijkste kerngegevens uit dit 

jaarverslag zien. 

In gesprek met Jan Westland 

Jan Westland werkte 32 jaar bij DNB, 

bij de Interne Accountantsdienst. 

Inmiddels is hij met pensioen en 

voorzitter van de Belangenvereniging 

Pensioengerechtigden van Pensioenfonds 

DNB. We spraken met hem over de 

vereniging. Wat doet de vereniging? En 

wie zijn er lid van? Verder wilden we 

natuurlijk weten hoe de samenwerking 

met het pensioenfonds is!

Beleidsdekkingsgraad Pensioenfonds 
DNB: weg omhoog is ingezet in 2021 

De dekkingsgraad geeft de verhouding weer 

tussen de bezittingen en de verplichtingen 

van het pensioenfonds, in een percentage. 

Het pensioenfonds berekent elke maand drie 

dekkingsgraden: de maanddekkingsgraad, 

de beleidsdekkingsgraad en de vereiste 

dekkingsgraad.
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Een nieuwe pensioenregeling 
voor de komende jaren

Onze vier doelstellingen toegelicht

1. Verbeteren van de SDG-scores met 10%
Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn 17 doelstel-

lingen, die vastgesteld zijn door de Verenigde Naties. Wij 

richten ons op 5 SDG’s. U ziet ze hieronder in beeld.

2. Verlagen van CO2 uitstoot met 15%
Het doel van Parijs voor 2030 is het verlagen van de CO2 

uitstoot met 30%. Dit percentage is voor ons nu iets te 

hoog. 15% verlaging is voor ons een realistische eerste stap. 

3. Uitsluiten van ongewenste beleggingen 

We beleggen niet in bedrijven die betrokken zijn bij het 

maken van tabak en controversiële wapens, zoals clus-

terbommen en landmijnen. Ook sluiten we partijen uit 

die één of meerdere principes van de Verenigde Naties 

op het gebied van arbeid, milieu, mensenrechten en cor-

ruptie schenden. 

4. Uitoefenen van actief aandeel- en obligatiehouderschap
We gaan actief het gesprek aan met aandeelhouders 

over duurzame thema’s. Zo hopen we bedrijven bewust 

te maken van duurzaamheid. 

Een goed pensioen bieden
Misschien vraagt u zich af of wij u 

met duurzaam beleggen een goed 

pensioen kunnen geven. “Voor de 

toekomst zijn wij ervan overtuigd dat 

bedrijven die respect hebben voor 

milieu en mens beter in staat zijn om 

te overleven en financieel gezonder 

zijn. De ervaring leert ook dat de 

winst van duurzaam beleggen op 

lange termijn op zijn minst vergelijk-

baar is met dat van ‘regulier’ beleg-

gen. Uiteraard houden wij wel steeds 

in de gaten hoe het gaat met onze 

beleggingen. Zodat we u een goed 

pensioen kunnen bieden”, benadrukt 

Dominique. 

Sociale partners hebben in 2020 onderhandeld over de pensioenregeling voor de komende jaren. Zij 
hebben afspraken vastgelegd in de pensioenregeling 2021. Deze regeling geldt tot en met 2024. 

De belangrijkste afspraken zijn:  

Het opbouwpercentage wordt elk jaar vastgesteld
Het bestuur stelt elk jaar het opbouwpercentage vast op 

basis van de beschikbare financiële middelen. Hiervoor 

gebruiken we de premie, maar als het nodig is ook de 

beschikbare middelen uit het premiedepot. We verwach-

ten de komende jaren lagere opbouwpercentages dan 

voorgaande jaren door de lage rente.

Voor 2021 is het opbouwpercentage nog 1,875%. Dit 

komt mede door een bijdrage uit het premiedepot. Als 

het opbouwpercentage onder 1,49% zou zakken, gaat 

het bestuur in overleg met de sociale partners. 

Het premiedepot wordt afgeschaft
Het premiedepot dient om de pensioenopbouw aan te 

vullen als de premie hiertoe niet afdoende is. Bijvoor-

beeld als in een bepaald jaar te weinig premie binnen-

kwam om de pensioenopbouw te betalen. Het premiede-

pot wordt nu niet langer gevuld. Zolang er nog geld inzit, 

kunnen we het gebruiken om het opbouwpercentage in 

stand te houden. Het premiedepot houdt op te bestaan 

als er geen geld meer inzit.

Het partnerpensioen blijft gelijk
Normaal gesproken zou het partnerpensioen lager 

worden als ook het opbouwpercentage lager wordt. Dat 

is niet wenselijk. Daarom heeft het partnerpensioen een 

vast percentage van 1,3125% van de pensioengrondslag 

per dienstjaar gekregen. Dit is gelijk aan 0,7 X 1,875%. 

Het wezenpensioen is standaard 20% van het partnerpen-

sioen. Sinds 2020 is het partnerpensioen op risicobasis 

verzekerd en dit blijft zo.

Arbeidsongeschiktheidspensioen elders verzekerd
De pensioenregeling bevatte een arbeidsongeschiktheids-

pensioen. Het pensioenfonds wilde deze regeling niet 

meer uitvoeren. Via een aanbesteding heeft de werkgever 

een nieuwe partij geselecteerd voor deze verzekering: 

a.s.r./Loyalis. Wordt u onverhoopt arbeidsongeschikt dan 

blijft u nog wel pensioen bij Pensioenfonds DNB opbou-

wen.

Netto pensioen elders verzekerd
Het pensioenfonds verzekerde voor medewerkers met een 

pensioengevend salaris van meer dan € 112.189 (2021) 

een netto verzekering partner- en wezenpensioen. Dit was 

een vrijwillige verzekering. Medewerkers die hier aan deel-

namen, betaalden zelf de premie. Ook deze regeling wilde 

het pensioenfonds niet langer uitvoeren. 

Via een aanbesteding heeft de werkgever een nieuwe partij 

hiervoor geselecteerd: Allianz. De medewerkers die dit 

betreft zijn door de werkgever persoonlijk geïnformeerd. 

Zij moesten opnieuw een keuze maken voor deze verzeke-

ring.

Premie wordt maximaal 27,4%
Het arbeidsongeschiktheidspensioen is dus niet langer 

onderdeel van de pensioenregeling. Daarom wordt de 

maximale premie verlaagd van 28,0% naar 27,4% van 

de ongemaximeerde salarissom. 

Nieuwe regeling evenwichtig
Het pensioenfonds heeft een onderzoek uitgevoerd om 

de evenwichtigheid van de nieuwe regeling te kunnen 

beoordelen. Deze berekeningen laten zien dat de im-

pact van de aanpassing in de regeling op de verwachte 

koopkracht voor zowel actieve als gewezen deelnemers 

en gepensioneerden minimaal is.

Het bestuur heeft de combinatie van de aanpassing van 

de premiesystematiek in combinatie met het afschaf-

fen van het premiedepot als evenwichtig beoordeeld. De 

nieuwe premiesystematiek is gunstig voor de nieuwe op-

bouw van de actieve deelnemers. Het afschaffen van het 

premiedepot is gunstig voor de opgebouwde aanspraken 

van gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Tijdens uw pensioen genieten 
van een gezonde leefomgeving

Vervolg van voorpagina

Goed bezocht webinar
Op 26 mei vond een webinar van Pensioenfonds DNB plaats. Wij 

vertelden over ons aangescherpte beleid voor maatschappelijk 

verantwoord beleggen. Daarnaast stond het webinar in het teken 

van onze financiële positie en de pensioenregeling in 2021. 

Was u erbij? 
Wij hopen dat u het een interessant webinar vond! 

Heeft u het webinar gemist? 
U kunt het terugkijken via de link op onze website: 

www.dnbpensioenfonds.nl/nieuws/terugkijken-webinar-mvb. 
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Beleidsdekkingsgraad Pensioenfonds DNB: 

weg omhoog is ingezet in 2021
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van 
het pensioenfonds, in een percentage. Op de grafiek hieronder zijn drie lijnen aangegeven: de 
maanddekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad. 

De maanddekkingsgraad
De maanddekkingsgraad (de oranje lijn) berekenen 

we iedere maand. Het is een momentopname. Daarom 

kan de maanddekkingsgraad behoorlijk schommelen. 

Dat schommelen komt vooral door bewegingen op de 

financiële markten. En door bewegingen van de rente. Tot 

oktober van het vorig jaar was de maanddekkingsgraad 

laag. Dat kwam vooral door de coronacrisis. Sinds die 

tijd stijgt de maanddekkingsgraad gestaag. Tot 127,7% 

in april van dit jaar. 

De beleidsdekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad (de groene lijn) is het gemid-

delde van de maanddekkingsgraden van de laatste twaalf 

maanden. De beleidsdekkingsgraad schommelt daarom 

minder dan de maanddekkingsgraad. Maar de dip in de 

maanddekkingsgraden door de coronacrisis werkt daardoor 

nog wel iets langer door in de beleidsdekkingsgraad. In 

april van dit jaar stond de beleidsdekkingsgraad op 117,6%.

  

De vereiste dekkingsgraad
De vereiste dekkingsgraad (de donkerblauwe lijn) geeft 

aan hoeveel geld het pensioenfonds minimaal in kas 

moet hebben (buffer). Dat geld moet er zijn zodat het 

pensioenfonds nu en in de toekomst naar verwachting 

zijn verplichtingen kan nakomen. Als de beleidsdek-

kingsgraad onder de vereiste dekkingsgraad komt, 

heeft het pensioenfonds volgens de wetgeving onvol-

doende reserves in kas. Een pensioenfonds moet dan 

een herstelplan indienen bij toezichthouder DNB.

De vereiste dekkingsgraad verschilt per pensioen-

fonds. De inrichting van de beleggingsportefeuille 

heeft hier grote invloed op. Hoe meer een pensi-

oenfonds bijvoorbeeld in aandelen (een risicovolle 

beleggingscategorie) belegt, hoe hoger de vereiste 

dekkingsgraad is.

Pensioenfonds DNB heeft momenteel een vereiste 

dekkingsgraad van 113,8%. Dit betekent dat het pen-

sioenfonds ongeveer € 1,14 in kas moet hebben voor 

elke euro aan pensioenverplichtingen. 

Op de website vindt u altijd de meest actuele stand 

van de dekkingsgraden. Deze worden maandelijks 

ververst. 
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Verloop dekkingsgraad Pensioenfonds DNB

mei ‘20 jun ‘20 jul ‘20 aug ‘20 sep ‘20 okt ‘20 nov ‘20 dec ‘20 jan ‘20 feb ‘20 mrt ‘20 apr ‘20

Beleidsdekkingsgraad 116,3% 115,6% 115,0% 114,7% 114,5% 114,0% 113,9% 113,9% 114,0% 114,7% 116,2% 117,6%

Maanddekkingsgraad 111,4% 111,3% 112,2% 114,5% 115,1% 113,7% 118,6% 119,8% 119,3% 122,0% 125,1% 127,7%

Vereiste dekkingsgraad 113,5% 113,5% 113,6% 113,6% 113,5% 113,5% 113,5% 113,6% 113,6% 113,6% 113,8% 113,8%

Blog door bestuursleden  

De bestuursleden van Pensioenfonds 

DNB willen graag laten zien waar ze zich 

in hun functie als bestuurslid zoal mee 

bezig houden. Wat drijft hen? Wat houdt hen bezig? 

Welke overwegingen maken ze bij bepaalde beslui-

ten? Daarom houden ze bij toerbeurt een blog bij op 

de website van het fonds. Bestuurslid Dominique 

Dijkhuis verzorgt de meest recente blog. U vindt haar 

bijdrage op de homepage van de website van het 

pensioenfonds: www.dnbpensioenfonds.nl. 

Volg ons op LinkedIn

 Pensioenfonds DNB 

heeft een bedrijfs-

profielpagina op 

Linkedin. 

Volg ons op  www.linkedin.
com/company/pensioenfonds-dnb 

en blijf op de hoogte van de laatste nieuwtjes! 

Of ga naar LinkedIn en zoek op Pensioenfonds DNB. 

Het kan niet missen.

Laat uw e-mailadres achter en 
ontvang de digitale nieuwsbrief 

Pensioenfonds DNB 

wil u graag op de 

hoogte houden 

van actualiteiten rondom uw 

pensioenfonds. We versturen 

daarom ook digitale nieuws-

brieven. Deze nieuwsbrief gaat 

in op pensioenactualiteiten en verschijnt in elk 

geval vier keer per jaar, maar kan ook vaker uitko-

men als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. 

Even voor de goede orde: de digitale nieuwsbrief 

verschijnt náást en niet in plaats van de reguliere 

pensioenkrant. Wilt u de nieuwsbrief ook in uw 

inbox ontvangen? Schrijf u dan in op 

www.dnbpensioenfonds.nl/e-mailnieuwsbrief.

Vraag en antwoord rubriek 
op de website

Op de website, onder het navigatie-

menu ‘Over het pensioenfonds’ staat 

een rubriek: ‘Vraag en antwoord’. Daarin 

worden veel voorkomende vragen beantwoord. Staat 

uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de 

Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 79, of per e-

mail: dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl. 

Als u een vraag heeft over een van de 

artikelen, neem dan contact op met onze 

Pensioendesk. Dat kan telefonisch (050) 

582 79 79. U kunt ook een e-mail sturen 

naar dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl
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Het jaar 2020 in één oogopslag
Hieronder ziet u een paar feiten en cijfers van Pensioenfonds DNB uit het vorige jaar. In één oogopslag 
kunt u de belangrijkste kerngegevens van ons pensioenfonds zien. 

In 2020 bleef de rente laag. Maar de instrumenten die we 

inzetten om ons in te dekken tegen die lage rentes, hebben 

hun werk opnieuw goed gedaan. Daar kwam in februari 

van het jaar de coronacrisis bij. De financiële markten 

daalden toen scherp. Later dat jaar herstelden de markten 

weer snel. Uiteindelijk hebben de beleggingen het nog 

goed gedaan met een positief rendement van 11,7% over 

het hele jaar. Omdat het gaat om een gemiddelde over 

de afgelopen 12 maanden, heeft onze beleidsdekkings-

graad nog wel even last van de slechte eerste maanden 

van 2020. Wel konden we nog een gedeeltelijke toeslag 

toekennen per 1 juli 2020. Deze was namelijk gebaseerd 

op de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019.

De sociale partners hebben, in nauw overleg met ons, 

voor 2020 een nieuwe en eenvoudiger pensioenrege-

ling afgesproken. Die regeling was echter maar één jaar 

geldig. In de pensioenregeling 2020 is een groot aan-

tal wijzigingen opgenomen om de pensioenregeling te 

vereenvoudigen. Zo is onder meer het toeslagendepot 

afgeschaft, is het vakantiegeld omgezet van een eenma-

lige uitkering naar een maandelijkse uitkering en zijn alle 

aanspraken naar pensioenleeftijd 68 omgezet.

In 2020 hebben zij daarom verder gesproken over een 

pensioenregeling voor 2021 – 2024. Die is er geko-

men. In de pensioenregeling is een aantal vereenvoudi-

gingen doorgevoerd. 

Bij alles wat we doen, laten we de relatie met onze deel-

nemers leidend zijn. Wij zijn en blijven een duurzaam en 

betrouwbaar pensioenfonds voor onze deelnemers. Een 

pensioenfonds dat zijn financiële verplichtingen en ambities 

naar verwachting nu en in de toekomst waar kan maken.

In 2020 heeft het bestuur zich gebogen over de toekomst 

van het pensioenfonds en besloten dat het de komende 

jaren doorgaat als zelfstandig ondernemings-

pensioenfonds. Deze keuze wordt ondersteund 

door alle betrokken partijen inclusief de 

werkgever. Omdat TKP vanwege strategi-

sche overwegingen heeft aangegeven dat 

zij haar dienstverlening aan Pensioenfonds 

DNB wil beëindigen, is het bestuur op zoek 

naar een nieuwe pensioenadministrateur. 

Het bestuur is in gesprek met meerdere 

partijen. Binnenkort hoopt het bestuur een 

definitieve keuze te kunnen maken.

Deelnemers in 2020

Pensioengerechtigden

1.582
Gewezen deelnemers

1.951
Actieve deelnemers

2.194

5.727

2017 42.793

2019 45.672

2020 48.218

2018 43.797

Pensioenuitkeringen
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Beleidsdekkingsgraad

(x € 1.000,-)

(tijdelijk) Ouderdomspensioen: 38.905

Partnerpensioen: 7.625

Wezenpensioen: 136

Arbeidsongeschiktheidspensioen: 456

Overig* 1.096

waarvan

totaal

*eenmalige uitkering (vakantiegeld), afgekocht pensioen en premierestitutie
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Beleggingen

Over ons Meer informatie

Beleggingsportefeuille

Iedere maand betalen u en uw werkgever 
premie voor uw pensioen. 

Dit geld belegt Pensioenfonds DNB. 
Dit doen we op een maatschappelijk 

verantwoorde manier. 

Lees ook ons beleid op onze website: 
www.dnbpensioenfonds.nl/beleggen 

In 2020 verdeelden we de beleggingen als volgt:  

(x € 1.000.000)

Het bestuur van Pensioenfonds DNB bestaat uit vertegenwoordigers 
van de werkgever, werknemers, pensioengerechtigden en gewezen 
werknemers (slapers). Daarnaast hebben we twee onafhankelijke 
bestuurders, waaronder onze voorzitter. We stellen ons voor op de 

website: www.dnbpensioenfonds.nl/organisatie 

Wilt u meer lezen over hoe het jaar 2020 
Pensioenfonds DNB verging? Kijk dan op 

www.dnbpensioenfonds.nl/jaarverslagen 
voor het verkort en het uitgebreide 

jaarverslag.
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-5%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
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-0,4%
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18,9%

11,7%

Premie
(x € 1.000,-)

2017

40.964
2018

37.690
2019

40.946
2020

43.600

Rendement

Aandelen 680
Vastgoed 321
Vastrentende waarden  1.130
Derivaten 359
Overig -7

Totaal 2.483

Matching portefeuille 
(behoud nominale 
waarde): 62,6 %

Return portefeuille  
(behoud koopkracht): 37,4%
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Campagne e-mailadressen 
verzamelen succesvol 

Eind vorig jaar onderzochten wij wat u vond van onze 
communicatie. U gaf aan dat u informatie van Pensioenfonds 
DNB het liefst digitaal ontvangt. Hier geven wij graag gehoor 

aan. We startten een campagne om e-mailadressen te verzamelen. Zodat 
u voor digitale post kon kiezen.

U ontving een ansichtkaart 
Had u nog niet doorgegeven hoe u uw post het liefst ontvangt? Dan ontving 

u dit voorjaar een ansichtkaart van ons. Op deze kaart vroegen we om uw 

e-mailadres en communicatievoorkeur door te geven op de website van 

Pensioenfonds DNB. Met succes! Onze digitale bereikbaarheid is met bijna 

21% toegenomen. 

Heeft u ook liever digitale post? 
Heeft u onze ansichtkaart over het hoofd gezien, maar ontvangt u ook het 

liefst uw informatie digitaal? Dat regelt u zo: 

Uw Pen sioen  is een uitgave van Pen sioen fonds DNB.
 
Postadres Bezoekadres
TKP TKP
Postbus 501 Europaweg 27
9700 AM Groningen 9723 AS Groningen

Website  www.dnbpen sioen fonds.nl

Voor vragen over uw pen sioen regeling kunt u contact 
opnemen met de Pensioendesk, telefoonnummer (050) 
582 79 79. 

E-mail:  dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl
Druk:  De Marne
Oplage:  5.700 exemplaren

Hoewel deze uitgave met 
de grootst mogelijke zorg 
is samengesteld, kunnen er 
geen rechten aan worden 
ontleend.

colofon

Pensioenfonds DNB

‘Wij zijn de schakel tussen onze leden 
en het bestuur van Pensioenfonds DNB’
In gesprek met Jan Westland (voorzitter Belangenvereniging Pensioengerechtigden van DNB)

Jan Westland werkte 32 jaar bij DNB, bij de Interne Accountantsdienst. Inmiddels is hij met pensioen 
en voorzitter van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden van Pensioenfonds DNB. We spraken 
met hem over de vereniging. Wat doet de vereniging? En wie zijn er lid van? Verder wilden we 
natuurlijk weten hoe de samenwerking met het pensioenfonds is!

‘De Belangenvereniging Pensioengerechtigden (BP) 

behartigt de gemeenschappelijke belangen van gepen-

sioneerde en gewezen deelnemers van Pensioenfonds 

DNB. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitvoeren van de 

pensioenregeling, onduidelijkheid over bedragen op het 

pensioenoverzicht of het verhogen van de pensioenen, 

de zogenaamde indexatie. Maar wij zijn ook actief be-

trokken bij het vinden van geschikte kandidaten voor het 

bestuur en het verantwoordingsorgaan. Want in beide 

organen zijn de gepensioneerden vertegenwoordigd.

We doen in principe niet aan individuele belangenbehar-

tiging. Als iemand een vraag heeft, verwijzen wij hem/

haar in eerste instantie naar uitvoerder TKP. Tenzij er 

sprake is van een situatie die ook bij andere leden speelt, 

of kan gaan spelen. In dat geval bespreken wij de zaak 

met het bestuur of een ander orgaan dat verbonden is 

aan het pensioenfonds.

De BP heeft ongeveer 1.000 leden, waarvan de meeste 

met pensioen zijn. Sommige actieve deelnemers die 

bijna met pensioen gaan zijn trouwens ook lid.’

‘De contacten met de andere bestuursorganen zijn goed. 

Zo overlegt onze vereniging regelmatig met onze verte-

genwoordigers in het verantwoordingsorgaan. Daarin zit-

ten 2 leden namens de gepensioneerden en 1 lid namens 

de gewezen deelnemers. 

Daarnaast vergaderen wij elk kwartaal met 2 leden van het 

bestuur van het pensioenfonds, waaronder ‘ons’ bestuurslid 

namens de gepensioneerden. Verder hebben wij regelmatig 

contact met de vakbonden, de HR-afdeling en de directie 

van DNB. En we zijn aangesloten bij de Koepel Gepensio-

neerden. Dat is de grootste seniorenorganisatie in Neder-

land, met 3 miljoen leden. Een gigantisch netwerk waarin 

enorm veel informatie wordt gedeeld.

Veel vergaderen en veel informatie verwerken, daar komt 

onze taak eigenlijk op neer. Dat kan ik natuurlijk niet al-

lemaal in mijn eentje doen. Het bestuur van onze vereniging 

bestaat momenteel uit 7 personen. We verdelen het werk 

tijdens 6 verenigingsvergaderingen die we minimaal per 

jaar hebben. Dat gaat nu natuurlijk allemaal digitaal, vanuit 

huis. Hierdoor is het makkelijker om snel kort te overleggen 

als dat nodig is. We organiseren jaarlijks een algemene le-

denvergadering. Verder houden we onze leden met digitale 

nieuwsflitsen op de hoogte van alle ontwikkelingen.’

‘Dat is echt nodig, want het zijn drukke tijden. Er gebeurt 

de laatste jaren een hoop in pensioenland. Denk alleen 

maar aan alle ontwikkelingen rondom het nieuwe pensi-

oenstelsel. Ook de pensioenrechten van gepensioneer-

den komen in dat nieuwe stelsel terecht.   

Dus daar zijn we de komende tijd wel druk mee. We 

houden onze oren open, want we krijgen een bak aan 

informatie van allerlei kanten. Bijna niets is nog duidelijk. 

Ik ben zelf bang dat het nieuwe stelsel ten koste gaat 

van de solidariteit. Voorlopig wordt alles weer uitgesteld, 

dus de vaart zit er nog niet echt in. Ik begrijp dat wel, 

het is enorm ingewikkeld. Er zijn veel tegengestelde be-

langen, bijvoorbeeld tussen jongeren en gepensioneer-

den. Dat maakt ons werk als belangenvereniging alleen 

maar belangrijker!’ 

Kijk voor meer informatie en hoe u zich 

kunt aanmelden op www.bp-dnb.nl

‘De samenwerking met het  
verantwoordingsorgaan  
en het bestuur is prima’

‘We zijn druk bezig 
met de voorbereidingen op 
een nieuw pensioenstelsel’

 1  ga naar www.dnbpensioenfonds.nl/login en log in met uw DigiD

 2  vul uw profiel aan met uw e-mailadres

 3   zet uw communicatievoorkeur op ‘digitaal’ en sla uw profiel op.


