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Pensioenfonds DNB

Pensioenfonds DNB: voorwaardelijk 
besluit om volledige toeslag te verlenen

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

Het lijkt erop dat voor het eerst in jaren 
Pensioenfonds DNB zijn deelnemers een 
volledige toeslag toe zal kennen. 

Door inflatie gaat de koopkracht van pensioenen langzaam 

achteruit. Toeslagverlening op de pensioenen (ook wel 

indexatie genoemd) kan dit compenseren. Als er voldoende 

geld beschikbaar is in het fonds, kan het bestuur besluiten 

een toeslag te verlenen. Het pensioen wordt dan hoger. 

Sinds 2009, na het begin van de economische crisis, is 

dit vaak maar deels gelukt. De inflatie kon niet of slechts 

deels worden gecompenseerd door een verhoging van uw 

pensioen. 

Hoe werkt het? 
Voor toeslagverlening is de beleidsdekkingsgraad van groot 

belang (meer informatie over de beleidsdekkinggraad vindt 

u op onze website: dnbpensioenfonds.nl). Kort gezegd kan 

Mocht u nog vragen hebben over dit artikel, neem dan contact op met onze pensioendesk, 

telefoon (050) 582 79 79. U kunt ook een e-mail sturen naar dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl.

Pensioenfonds DNB gedeeltelijk toeslag verlenen als de 

beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Volledige toeslag 

kan nu worden toegekend vanaf een beleidsdekkingsgraad 

van 124%.   

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds DNB is de 

afgelopen jaren gestaag gestegen. Op de peildatum van eind 

september 2018 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 124,1%.

Voor 2019 is daarom voorwaardelijk besloten om de 

volledige toeslag toe te kennen. De voorwaarde is dat de 

maanddekkingsgraad op 31 december 2018 hoger is dan 

het minimaal vereist eigen vermogen (ongeveer 104%). Het 

bestuur acht de kans dat aan deze voorwaarde niet wordt 

voldaan zo klein, dat we hebben besloten het voorwaardelijke 

besluit nu al bekend te maken.

Lees verder op pagina 2 >
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Uw mening telt

Pensioenfonds DNB hield in juli-augustus 

een onderzoek naar de tevredenheid van 

de fondspopulatie over de communicatie. 

Ook werden in het onderzoek 

enige vragen over Maatschappelijk 

Verantwoord Beleggen (MVB) gesteld.

Bespiegelingen over  
Pensioenfonds DNB en  
de toekomst

Bestuurslid Thijs Stegeman 

stipte het onlangs aan in zijn 

blogbijdrage: het valt hem op 

dat Pensioenfonds DNB zo langzamerhand 

tot de kleinere fondsen is gaan behoren. En 

dat heeft misschien gevolgen als we naar 

de toekomst kijken. 

Hoe zit het met mijn 
partnerpensioen? 

We staan er niet graag bij 

stil: het partnerpensioen. 

Toch vindt iedereen het een 

geruststellend idee dat als je 

overlijdt, je je nabestaanden in ieder  

geval financieel verzorgd kunt achterlaten.  
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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 besluiten? 

Daarom houden ze bij toerbeurt een blog bij op de 

website van het fonds. Paul ten Westeneind verzorgt 

de meest recente bijdrage. U vindt zijn bijdrage op 

de homepage van de website van het pensioenfonds: 

www.dnbpensioenfonds.nl.   

Hoeveel is het?
Actieve deelnemers
Voor actieve deelnemers (zij die nog pensioen opbou-

wen) is de indexatie 1,91% (1,88% + 0,03%). 

De prijzen stegen in 2018 met 1,88%. Omdat in 2015 de 

pensioenregeling voor actieve deelnemers is versoberd 

(van onvoorwaardelijke toeslag naar een toeslag onder 

voorwaarden), geldt voor hen een speciale regeling. Per 

1 januari 2015 is er een premie- en indexatiedepot ge-

vormd. De aanvulling uit het indexatiedepot per 1 januari 

2019 bedraagt 0,03%.

Inactieve deelnemers 
(gepensioneerden en gewezen deelnemers)
Er zijn drie verschillende groepen inactieve deelnemers. 

Voor de grootste groep is de toeslagverlening gebaseerd 

op de prijsstijging. Zoals gezegd stegen de prijzen in 

2018 met 1,88%. Deze groep inactieven krijgt dus een 

toeslag van 1,88%. 

Voor twee andere groepen inactieve deelnemers (Oud 

DNB en Oud PVK) is de toeslagverlening gebaseerd op 

de loonstijging bij DNB. Die was in 2018 1,60%. Daarom 

krijgen deze twee groepen een toeslag van 1,60%.     

Hoe verder?
Dat Pensioenfonds DNB waarschijnlijk een volledige 

toeslag kan verlenen, is goed nieuws. Tegelijkertijd is het 

inhalen van de opgelopen indexatieachterstand nog niet 

mogelijk. Voordat deze achterstand kan worden ingelo-

pen, zal de beleidsdekkingsgraad verder moeten stijgen.

U krijgt begin 2019 nog een persoonlijke brief over 

de toeslagverlening en wat dit betekent voor uw 

pensioen.   

Volg ons op LinkedIn  

Pensioenfonds DNB heeft een bedrijfs-

profielpagina aangemaakt 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.   

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief 

Pensioenfonds DNB wil u graag op de 

hoogte houden van actualiteiten rondom 

uw pensioenfonds. We versturen daarom 

ook digitale nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief gaat 

in op pensioenactualiteiten en verschijnt in elk geval 

twee keer per jaar, maar kan ook vaker uitkomen 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.  

Toegang tot het pensioendashboard 
voor gewezen deelnemers 

Bent u gewezen deelnemer en wilt u inzicht 

in de keuzes die u heeft met uw pensioen bij 

Pensioenfonds DNB? Daarvoor kunt u terecht 

op www.dnbpensioenfonds.nl. Ook als gewezen 

deelnemer heeft u namelijk toegang tot het pensioen-

dashboard. U bereikt het pensioendashboard via de 

Mijn-Omgeving op de website, als u inlogt met uw 

DigiD. Met behulp van het dashboard ziet u wat de in-

vloed van verschillende pensioenkeuzes is op uw eigen 

situatie. Bekijk daar ook hoeveel u netto krijgt, of dat 

genoeg voor u is en wat u kunt doen om uw uitgaven 

en inkomen na pensionering op elkaar af te stemmen. 

U kunt natuurlijk ook terecht op www.mijnpensi-

oenoverzicht.nl. Daar staat een persoonlijk totaal-

overzicht van het pensioen dat u via uw werk heeft 

opgebouwd én van de AOW. U ziet ook een inschat-

ting van uw netto inkomen na pensionering. En u kunt 

uw pensioen met uw huidige inkomen vergelijken, en 

samen met uw (eventuele) partner uw gezamenlijk 

pensioen bekijken.  
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Bestuur Pensioenfonds DNB  
spreekt met deelnemers   

Op donderdag 8 november vond in het 
auditorium van De Nederlandsche Bank 
een bijeenkomst plaats voor deelnemers 

van Pensioenfonds DNB. Deelnemers die nog pensioen 
opbouwen (actieven), maar ook gepensioneerden en 
gewezen deelnemers (slapers). 

Ondanks het wat vroege tijdstip waren er ongeveer  

80 aanwezigen. Gespreksleider Michiel Boswinkel  

praatte de bijeenkomst soepel aan elkaar. Achtereen-

volgens voerden Paul ten Westeneind (secretaris),  

Roeland van Vledder (voorzitter) en Steffie Schwillens 

(bestuurslid) het woord. Tussen de bedrijven door werd  

de zaal regelmatig om een mening gevraagd bij diverse  

stellingen. Tijdens en na de bijeenkomst was er veel 

ruimte voor het stellen van vragen. Daarvan werd goed 

gebruik gemaakt. 

Het is een goede ontwikkeling dat het bestuur van  

Pensioenfonds DNB uitleg geeft bij de vaak complexe  

keuzes die het moet maken. Gezien de vele positieve  

reacties op de evaluatieformulieren voorzien dergelijke  

bijeenkomsten in een behoefte. Het bestuur wil graag op  

deze voet verder en zal ook in 2019 weer het gesprek  

aangaan met de deelnemers. 

Voor een uitgebreider verslag van de deelnemers-

bijeenkomst kunt u terecht op de website van  

Pensioenfonds DNB. Op de homepage vindt u een  

nieuwsbericht met daarachter het verslag.    



Roeland van Vledder: “We zijn een klein maar kerngezond fonds”

Bestuurslid Thijs Stegeman stipte het onlangs aan in zijn blogbijdrage: het valt hem op dat Pensioen-
fonds DNB zo langzamerhand tot de kleinere fondsen is gaan behoren. En dat heeft misschien gevol-
gen als we naar de toekomst kijken.

In zijn blogbijdrage kwam Thijs Stegeman onder andere 

tot de volgende constatering: “In 1997 waren er nog meer 

dan 1.000 pensioenfondsen. Maar in 2010, toen ik bij 

DNB in dienst kwam, was dat nog maar de helft daarvan. 

En nu zijn er nog maar 243 pensioenfondsen over in Ne-

derland: driekwart minder dus dan 20 jaar geleden! En die 

daling doet zich voornamelijk voor bij de kleinste fondsen: 

ondernemingspensioenfondsen.”

Linker rijtje
Dat betekent natuurlijk iets voor een ondernemingspensioen-

fonds als Pensioenfonds DNB. Ons fonds is nooit een groot 

fonds geweest. We stonden qua omvang onderin het linker 

rijtje, om in voetbaltermen te spreken: we waren een van de 

kleinste van de groten. Maar omdat er steeds meer kleine 

fondsen verdwijnen, behoort ons fonds ondertussen juist tot 

de kleinere fondsen. In absolute zin worden we niet kleiner, 

maar relatief gezien, ten opzichte van de overblijvende fond-

sen, worden we dat wel. 

Toekomst
Tel daarbij op dat de eisen die de toezichthouder aan 

pensioenfondsen stelt, steeds hoger worden. Dat bete-

kent hogere kosten en meer bestuurlijke inspanning per 

deelnemer. Zijn er dan nog genoeg capabele bestuurders 

beschikbaar voor pensioenfondsen? Dat is een vraag waar 

we bij Pensioenfonds DNB gelukkig nog steeds volmondig 

‘Ja’ op kunnen zeggen, mede dankzij de werkgever. Maar 

die werkgever is tegelijkertijd ook toezichthouder. En de 

toezichthouder verwacht ook van Pensioenfonds DNB dat 

het nadenkt over de toekomst. Een van de punten waar 

het bestuur van Pensioenfonds DNB zich in 2019 op richt, 

is dan ook nadenken over de toekomst van het fonds en 

anticiperen op verschillende scenario’s.

Opties
Die scenario’s bestaan grofweg uit drie opties: 

•  Pensioenfonds DNB kan samengaan met een ander  

pensioenfonds.   

Dit kan kostenvoordelen met zich meebrengen, bijvoorbeeld 

omdat er dan één bestuur is voor meer deelnemers. Maar 

het betekent ook dat het fonds een eigen gezicht en autono-

mie verliest.

•  Pensioenfonds DNB kan opgaan in een algemeen  

pensioenfonds (APF, zie kader)

•  Pensioenfonds DNB kan zelfstandig blijven. 

Tijdens de deelnemersbijeenkomst van 8 november (zie ook 

het artikel op pagina 2) legde voorzitter Roeland van Vledder 

tijdens zijn presentatie deze drie opties aan de bezoekers voor. 

De stemming was duidelijk: een zeer ruime meerderheid van 

de aanwezigen wil het liefst dat Pensioenfonds DNB zelfstan-

dig blijft. 

“Maar”, zo benadrukt Roeland van Vledder, “wij hebben het 

niet voor het zeggen. Uiteindelijk zijn het de sociale partners 

die bepalen hoe de pensioenregeling eruit ziet. En is het aan 

de werkgever om te beslissen hoe de toekomst van ons fonds 

eruit zal zien. Als pensioenfonds gaan we natuurlijk wél over 

de opgebouwde rechten en voor die rechten zullen we pal 

staan.”

Nu 
Roeland van Vledder heeft nog wel wat toe te voegen: “We 

zijn een klein maar kerngezond fonds. We beleggen solide 

en risicomijdend. Onze rendementen zijn goed, zo goed zelfs 

dat in 2019 iedereen een toeslag krijgt. In het bestuur is veel 

expertise aanwezig en de betrokkenheid van iedereen is groot. 

Deelnemers hebben veel vertrouwen in ons. Dat blijkt wel uit 

de enquête die we deze zomer hebben gehouden.

Wij moeten blijven zorgen dat we ‘ons huis op orde hebben’. 

Dan kunnen we goed inspelen op komende veranderingen. En 

uiteraard wachten we de verdere politieke discussie over het 

pensioenstelsel af. Maar dat geldt denk ik voor alle pensioen-

fondsen in Nederland, of ze nu klein of groot zijn.”   

Wat is een APF?

Een APF (Algemeen Pensioenfonds) kan het pensioen uitvoeren van meerdere werkgevers 

tegelijk. 

Een APF kan bijvoorbeeld de uitvoering van het pensioen onderbrengen in verschillende 

‘collectiviteitkringen’. Dat gebeurt met name als de pensioenregelingen van werkgevers sterk 

van elkaar verschillen. Binnen deze kringen zijn deelnemers solidair met elkaar, ze delen risico’s 

met elkaar. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Tussen de 

kringen bestaat geen solidariteit. De financiën van de kringen blijven dus gescheiden. 

Uniek aan een APF is dat het fonds één overkoepelend bestuur van onafhankelijke bestuurders 

heeft dat verantwoordelijk is voor alle regelingen die voor de aangesloten collectiviteitkringen 

worden uitgevoerd. Binnen een APF is er medezeggenschap over onder andere beleggings-, 

toeslagen- en premiebeleid. Elke collectiviteitkring heeft hiervoor een belanghebbendenorgaan. 

Dit orgaan heeft belangrijke goedkeurings- en adviesrechten en bestaat uit vertegenwoordigers 

van de werkgever, de deelnemers en de pensioengerechtigden.   

Aantal Nederlandse Pensioenfondsen
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Thijs Stegeman

Roeland van Vledder

Bespiegelingen over de toekomst 
van Pensioenfonds DNB  
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We staan er niet graag bij stil: het partnerpensioen. Partnerpensioen is immers pensioen voor 
uw partner als u bent overleden. En daar denk je liever niet aan. Toch vindt iedereen het een 
geruststellend idee dat als je overlijdt, je je nabestaanden in ieder geval financieel verzorgd kunt 
achterlaten.  

Partnerpensioen is kortom typisch zo’n onderwerp waar je liever niet mee bezig bent, maar wat je wel belangrijk vindt. 

We zetten daarom de ‘ins en outs’ over partnerpensioen nog een keer op een rij.    

Wie is partner?

Met partner bedoelen we:
• degene met wie u bent getrouwd;

•  degene met wie u een geregistreerd partnerschap 

heeft;

•  degene met wie u een gemeenschappelijke 

huishouding voert. Daarvoor geldt:

 -  U moet een notariële akte van de 

samenlevingsovereenkomst hebben.

 -  U moet een uittreksel uit het bevolkingsregister 

hebben waaruit blijkt dat u en uw partner op 

hetzelfde adres wonen.

 -   U moet de samenleving bij ons melden als u 

pensioen bij ons gaat opbouwen of als u gaat 

samenwonen.

Let op:
•  Gaat u scheiden of woont u niet langer ongetrouwd 

samen? Dan heeft dit gevolgen voor het 

partnerpensioen.

Het verschil tussen een opgebouwd 
partnerpensioen en een risicopartnerpensioen. 
Bij een opgebouwd partnerpensioen spaart u een 

bedrag, dat aan uw partner wordt uitgekeerd als u als 

deelnemer of gepensioneerde komt te overlijden. 

Bij een partnerpensioen op risicobasis wordt niets 

gespaard. Het is een verzekering waarbij u een 

premie voor het risico van overlijden betaalt. Het is 

te vergelijken met een brandverzekering. Je bent 

verzekerd tegen het risico dat je huis afbrandt zolang 

je premie betaalt voor de verzekering. Stop je met 

premie betalen, dan is er geen dekking meer. Zolang je 

deelneemt aan de pensioenregeling, wordt er premie 

betaald en merk je het verschil niet tussen opbouw en 

risicobasis. Ga je uit de regeling, bijvoorbeeld omdat 

je van baan wisselt of met pensioen gaat, dan vervalt 

de verzekering en is er dus niets geregeld als je  zou 

overlijden. Bij opbouw blijft het gespaarde bedrag 

staan. Je mag dat op pensioendatum uitruilen om een 

hoger ouderdomspensioen te krijgen. 

Er zijn bij het partnerpensioen drie scenario’s denkbaar: 

u overlijdt vóór uw
 pensioendatum terwijl 
u in dienst bent bij DNB

u overlijdt vóór uw 
pensioendatum terwijl u 
niet meer in dienst bent 
bij DNB (maar nog wel 

een pensioen heeft staan 
bij pensioenfonds DNB; 
u bent dan ‘gewezen 
deelnemer’ of ‘slaper’)

Als u overlijdt als deelnemer en uw partner heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan 
krijgt uw partner een tijdelijk partnerpensioen. In de huidige pensioenregeling wordt deze 
uitkering betaald tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt. 

Naast dit tijdelijk partnerpensioen krijgt uw partner ook een levenslang partnerpensioen. 
Deze uitkering moet uw partner zelf aanvragen. Hij begint de dag nadat u bent overleden 
als deelnemer en eindigt als de partner zelf komt te overlijden. Uw partner krijgt dan 
een partnerpensioen dat 70% bedraagt van het ouderdoms pensioen dat u had kunnen 
bereiken als u tot uw pensioenleeftijd was blijven werken bij DNB. 

Als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan, krijgt uw partner een levenslang 
partnerpensioen. Deze uitkering moet uw partner zelf aanvragen. Hij begint op de 
eerste dag van de maand nadat u bent overleden en eindigt als uw partner zelf 
komt te overlijden. In principe heeft de partner van een overleden deelnemer in de 
pensioenregeling van DNB recht op een partnerpensioen dat 70% bedraagt van het 
ouderdomspensioen. Maar de keuzes die een deelnemer maakt op het moment dat hij 
met pensioen gaat, kunnen van invloed zijn op de hoogte van het partnerpensioen. 

Het partnerpensioen bij DNB is opgesplitst in twee delen (zie kader):
1. een partnerpensioen op risicobasis tot pensioendatum, en 
2. een uitgesteld partnerpensioen dat in gaat op pensioendatum.

Zolang u deelneemt aan de pensioenregeling bij DNB, betaalt u premie en is er dus een 
partnerpensioen verzekerd. Gaat u uit dienst, dan betaalt u geen premie meer. Dan vervalt 
daarmee in principe ook de dekking voor het partnerpensioen tot aan de pensioendatum. 
Maar als bij ons een partner bekend is, ruilen wij als u uit dienst gaat standaard het uitge-
stelde partnerpensioen en een deel van het ouderdomspensioen in voor een direct ingaand 
partnerpensioen. Mocht u dan als gewezen deelnemer komen te overlijden, dan ontvangt 
uw nabestaande het partnerpensioen dat is opgebouwd tot de datum van uitdiensttreding. 
U kunt deze ruil ongedaan maken als u uit dienst gaat (bijvoorbeeld als uw partner zelf een 
goed inkomen heeft), maar daarvoor is dan wel toestemming van uw partner nodig.

Is bij ons geen partner bekend, dan ruilen we niets uit. Als u als gewezen deelnemer na 
uw uitdiensttreding dan nog een partner krijgt, is er dus geen partnerpensioen verzekerd. 
U kunt een nieuwe partner wel bij het pensioenfonds aanmelden. Als u met pensioen 
gaat, kunt u op dat moment wel weer een deel van uw ouderdomspensioen inruilen voor 
partnerpensioen. 

1
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u overlijdt ná 
uw pensioendatum

Drie scenario’s

Hoe zit het met mijn partnerpensioen?



Attestatie de Vitae
Wie in het buitenland woont en een pensioenuitkering ontvangt, moet jaarlijks aantonen nog in leven 
te zijn. Dat gebeurt aan de hand van een Attestatie de Vitae (een Bewijs van in leven zijn). In Nederland 
krijgt een pensioenfonds dergelijke informatie automatisch via de gemeente. 

Voor deelnemers die in het buitenland wonen, geldt dat niet. Die moeten jaarlijks een 
Attestatie de Vitae invullen en opsturen naar het pensioenfonds. Dat bewijs van in leven 
zijn moet vaak deels op een ambassade of consulaat worden ingevuld en worden 
voorzien van officiële zegels, handtekeningen en stempels. Al met al kan dat best 
een tijdrovende administratieve klus zijn. In 2019 zal dit in veel gevallen anders gaan. 
Pensioenfonds DNB heeft dan een rechtstreekse koppeling met de Registratie Niet 
Ingezetenen (RNI). Als u in het buitenland woont, maar staat ingeschreven bij het 
RNI, hoeft u niet meer jaarlijks een bewijs van in leven zijn te sturen.
RNI registreert onder andere personen die niet in Nederland wonen, maar die wel een 
relatie hebben met (meerdere) Nederlandse overheidsinstellingen. Het gaat bijvoorbeeld 
om mensen die in Nederland hebben gewoond en die nu in het buitenland pensioen genieten.

Niet-ingezetenen kunnen zich bij de RNI inschrijven. Dat kan bij 18 gemeenten in Nederland. Zij moeten zich 
in persoon melden met een geldig legitimatiebewijs. Zij moeten ook hun woonadres in het land van herkomst 
aanleveren. De inschrijving is gratis. U kunt ook wijzigingen van uw adres in het buitenland doorgeven. Deze 
worden verwerkt in de RNI en verder verstrekt aan (overheids-) organisaties met een publiekrechtelijke taak, 
zoals de Belastingdienst, de SVB en pensioenfondsen.

Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de mede werkers van de Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 79, of per e-mail: 
dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl.    
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Bestuurslid Lode Keijser neemt afscheid

‘Er is een solide basis gelegd’
Lode Keijser gaat DNB op 31 december 
van dit jaar verlaten. Daarmee komt er ook 
een eind aan zijn bezigheden als bestuurs-

lid van Pensioenfonds DNB. Zijn functie als voorzitter 
van de Beleggingscommissie komt dus vacant. Dat 
gaat gepaard met enige ‘pijn in het hart’. Maar ook 
met de overtuiging dat hij iets goeds achterlaat.  

“Het was fascinerend, leerzaam en leuk om bij het pensioen-

fonds betrokken te zijn. Ik heb het bijna drie jaar met veel 

plezier gedaan en geen seconde spijt gehad. Het was me een 

eer en genoegen dit te mogen doen. En we hebben enorme 

voortgang geboekt! Ten eerste moet ik vermelden dat ik het 

fonds financieel gezond aantrof. Dat is uiteraard aan mijn 

fameuze voorgangers te danken. Omdat men in het verleden 

verstandige beslissingen heeft genomen op het gebied van 

bijvoorbeeld de mate van rente-afdekking en de karakteris-

tieken van de beleggingen, stonden we er financieel relatief 

goed voor. Dat gaf ons de ruimte om rustig na te denken over 

de nadere inrichting van de financiële opzet van het pensioen-

fonds.”

Eenvoud
“En dat hebben we gedaan. We hebben de financiële opzet 

eenvoudiger en inzichtelijker gemaakt. We wilden namelijk 

nóg meer in control zijn. Dat maakt het voor het bestuur dan 

ook beter beheersbaar. We zaten bijvoorbeeld in acht ver-

schillende beleggingsfondsen en dat aantal is teruggebracht 

naar drie. Als je zaken eenvoudiger maakt, betekent het ook 

dat je moet opruimen en daar hebben we veel energie, tijd en 

moeite ingestopt.

Daarnaast hebben we kritisch gekeken naar de dienstver-

lening van derde partijen. We zijn bijvoorbeeld gewisseld 

van custodian (een custodian heeft als taak het in bewaring 

nemen, beheren en administreren van effecten voor andere 

professionele partijen, red.). Dat is Kasbank geworden. Dat is 

prettig, ze zitten om de hoek en je kunt ‘gewoon’ Nederlands 

met ze praten.”  

Toegevoegde waarde
“De samenwerking binnen de Beleggingscommissie kan ik 

alleen maar als heel goed, constructief en prettig omschrijven. 

Leden van de commissie hebben veel zaken zelfstandig of 

met onze interne adviseurs opgepakt en zijn daarbij écht in 

hun kracht gaan zitten. Uiteraard hebben we ook veel hulp 

van buiten gehad, in de vorm van informatie en advies door 

externe adviseurs. Die hulp was echt van toegevoegde waarde 

gedurende de periode dat we opgeruimd hebben.” 

Toekomst
“Het resultaat mag er zijn. We hebben in een relatief korte 

tijd heel veel en goed werk gedaan. Het stelt ons in staat 

om naar de toekomst te kijken, bijvoorbeeld hoe om te gaan 

met maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit is  

de komende jaren echt een belangrijk thema voor ons.  

Het is natuurlijk ook erg fijn dat we dit jaar waarschijnlijk 

volledig kunnen indexeren. We moeten nu gaan bezien  

of we in staat zullen blijven om dat te doen. Het fonds 

staat er momenteel financieel goed voor en als Beleggings-

commissie hebben we hier mede aan bijgedragen. Iets dat 

ik nu met een gerust hart achterlaat.”  

Ook vertrekken…

Naast Lode Keijser verlaten ook Robert 

Daniëls en Saskia van Ewijk het bestuur van 

het pensioenfonds. Van Saskia van Ewijk 

verschijnt op de website van het fonds 

nog een blog. Uiteraard komen er voor hen 

nieuwe mensen terug in het bestuur. We 

stellen ze binnenkort aan u voor.  

“We hebben in korte tijd veel en goed werk gedaan”

Lode Keijser

Robert Daniëls Saskia van Ewijk
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colofon

Pensioenfonds DNB hield in juli-augustus een onderzoek naar de tevredenheid van de fondspopulatie 
over de communicatie. Ook werden in het onderzoek enige vragen over Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen (MVB) gesteld.

Naar aanleiding van een soortgelijk onderzoek in 2016 

is een aantal aanbevelingen uitgevoerd. Met name de 

aanbevelingen op het gebied van de digitale nieuws-

brief en de website lijken te hebben gewerkt. Ook de 

zichtbaarheid van het fonds en het fondsbestuur is 

vergroot. Met name de deelnemersbijeenkomsten en de 

blogs door de bestuursleden worden gewaardeerd. 

Wat valt op? 
Zonder volledig te zijn, kunnen we wel een paar in het 

oog springende zaken aanstippen.  

•  Het vertrouwen in het fonds is (zeer) hoog en met 

name onder actieven nog gegroeid ten opzichte van 

2016. Daarvoor willen we u in ieder geval bedanken. 

•  Het algemene oordeel zit (ruim) boven de benchmark.

•  Ook het oordeel over de communicatie is hoger dan 

de benchmark.

•  De fondspopulatie staat open voor digitalisering. Een 

persoonlijke e-mail is het meest geëigende middel 

om deelnemers op de hoogte te houden. Maar dan 

moeten wel de e-mailadressen bekend zijn. 

Vragen over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) is een 

belangrijk actueel thema. Dat geldt voor veel organisa-

ties in Nederland, waaronder alle pensioenfondsen. En 

dus ook voor Pensioenfonds DNB. Niet omdat het moet 

of omdat het een heersende trend is, maar vanuit echte 

motivatie om de wereld iets beter te maken. Dat klinkt 

idealistisch. Gelukkig kan dat prima samengaan met 

een realistische blik op rendementen. In het onderzoek 

was een aantal vragen opgenomen over MVB. De ant-

woorden worden gebruikt om het beleid op dit gebied 

verder vorm te geven. Wat viel op?  

•  Tabaksindustrie, wapenindustrie, kerncentrales en tra-

ditionele energiebedrijven zijn de categorieën waarin 

de fondspopulatie het pensioenfonds liever niet in ziet 

beleggen. 

•  Nieuwe energie en geneesmiddelenindustrie scoren hoog 

als het gaat om er juist wél in te beleggen. 

•  Bij actieven is er een ruime meerderheid die enige onze-

kerheid in de hoogte van het pensioen accepteert als er 

in bepaalde bedrijven niet wordt belegd. Een (zeer) kleine 

meerderheid van de inactieven accepteert deze onzeker-

heid niet. 

•  Om goed beleid op MVB te kunnen voeren is er bij beide 

doelgroepen wel begrip voor wat hogere beleggingskosten.   

Hoe verder? 
De resultaten van het onderzoek zijn verwerkt en worden 

gebruikt bij het verder verbeteren van de communicatie van 

het fonds. Na het vorige onderzoek is een deelnemerspanel 

ingesteld. Dat panel helpt om met de communicatie beter 

aan te sluiten bij de belevingswereld van de deelnemer. 

Dit heeft al geleid tot verbeteringen van diverse middelen, 

bijvoorbeeld de Pensioenkrant, de website en de digitale 

nieuwsbrief.  Daar gaan we mee door. En over Maatschap-

pelijk Verantwoord Beleggen praten we u in de loop van 

2019 regelmatig bij.   

Uw mening telt 

Actief
7,5Algemeen oordeel pensioenfonds

Totale communicatie 7,1

Vertrouwen pensioenfonds

92%

Inactief
8,0Algemeen oordeel pensioenfonds

Totale communicatie 7,5

Vertrouwen pensioenfonds

95%

E-mailadressen verzamelen

Respondenten geven aan graag informatie per 

e-mail te willen ontvangen. Nog niet iedereen 

heeft het e-mailadres ingevuld in de MijnOmge-

ving (in MijnProfiel). Deelnemers moeten hierbij 

dus zelf een stap zetten. Hierbij dus nogmaals 

het verzoek aan alle deelnemers:  Log in op de 

website en laat uw e-mailadres achter onder 

Mijn Profiel. 


