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Bestuursbureau gaat 
pensioenfonds ondersteunen
In 2020 gaat het bestuursbureau 

van Pensioenfonds DNB van start. 

Het bestuursbureau ondersteunt het 

pensioenfonds nu het fondsbestuur 

minder leden gaat tellen. Margreet 

Roevros is manager van het 

nieuwe bestuursbureau. 

Besluit om gedeeltelijk toeslag 
te verlenen 
Pensioenfonds DNB kent zijn deelne-

mers een gedeeltelijke toeslag toe.

Pensioenfonds DNB verandert 
Niets is voor altijd. Ook bij Pensioenfonds DNB 

veranderen zaken. Het pensioenfonds is op zoek 

naar een nieuwe uitvoerder. Het bestuur zal niet 

meer bestaan uit DNB-medewerkers en er komt een 

bestuursbureau.
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Vanaf 1 januari 2020 heeft Pensioen-
fonds DNB een nieuwe pensioen-
regeling. Een pensioenregeling is een af-

spraak tussen sociale partners, meestal  werkne-
mers en werkgever(s). Het pensioenfonds voert 
die afspraak vervolgens uit.

Sociale partners  willen graag dat u pensioen blijft opbouwen 

met een opbouwpercentage van 1,875%. Om dat te kunnen 

doen, is het nodig om de pensioenregeling op andere vlakken 

iets te versoberen. Een van die versoberingen is bijvoorbeeld 

het partnerpensioen. Het partnerpensioen verzekeren we 

vanaf 1 januari 2020 op risicobasis. U bouwt vanaf die datum 

dus geen partnerpensioen meer op. Maar u bent er wél voor 

verzekerd. Die verzekering geldt zolang u in dienst bent bij 

DNB en bij ons pensioen opbouwt.

De pensioenregeling van Pensioenfonds DNB is de afgelopen 

jaren een aantal keren veranderd. Dit maakt de uitvoering in-

gewikkeld, foutgevoelig en duur. Het pensioenfonds zet zich 

daarom in om het pensioen eenvoudiger te maken.

Aanpassing ouderdomspensioen

Tot eind 2019 ging een deel van het ouderdomspensioen in 

op 65-jarige leeftijd. Het andere deel gaat in op 68-jarige 

leeftijd. Dit wordt nu eenvoudiger. Het pensioen dat in zou 

gaan op uw 65ste, zetten we om in pensioen dat ingaat op uw 

68ste. De waarde van dit pensioen blijft uiteraard gelijk. En het 

wordt er een stuk overzichtelijker van. Tegen deze beslissing 

van het pensioenfonds is geen bezwaar mogelijk. 

Ook het prepensioen, tijdelijk ouderdomspensioen en onge-

huwdenpensioen willen we graag omzetten naar ouderdoms-

pensioen dat ingaat op 68-jaar. Tegen deze beslissing mogen 

deelnemers wél bezwaar maken. Als dit voor u van toepassing 

is, dan ontvangt u hier binnenkort een brief over.

Aanpassing partnerpensioen

Tot eind 2019 is het partnerpensioen deels op opbouwbasis en 

deels op risicobasis. Het opgebouwde deel noemen we ook 

wel een ‘uitgesteld partnerpensioen’. De partner krijgt het pas 

bij overlijden na de pensioendatum van de (gewezen) deel-

nemer. Het pensioenfonds wil het tot 2020 opgebouwde 

partnerpensioen omzetten. Het wordt dan een partnerpensioen 

dat ook tot uitkering komt bij overlijden vóór de pensioen-

datum. Heeft u opgebouwd partnerpensioen? Dan heeft 

u hierover een brief ontvangen. In de brief staat wat deze 

aanpassing voor u betekent. In de brief staat ook waartegen u 

eventueel bezwaar kunt indienen en hoe dat gaat.

Toezichthouder DNB kijkt mee

Pensioenfonds DNB mag het pensioen niet zomaar omzetten. 

Hiervoor gelden wettelijke regels. De omzetting gaat niet door 

als de toezichthouder DNB bezwaar maakt tegen de omzet-

ting. Hiervoor heeft de toezichthouder de tijd tot 1 april 2020.
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Een nieuwe pensioenregeling 
vanaf 2020

Beleggen? Ja! 
Maar wel duurzaam graag
Onze deelnemers geven in onderzoeken aan 

dat zij willen dat hun pensioengeld 

duurzaam en verantwoord wordt 

belegd. Daarnaast willen ze ook 

dat we blijven zorgen voor een 

goed pensioen.

Het pensioenreglement vastgesteld

Het pensioenreglement per 1 januari 2020 is 

vastgesteld door het bestuur. U vindt het op: 

www.dnbpensioenfonds.nl/fondsdocumenten.



De pensioensector is volop in beweging. 

Het toekomstige pensioenstelsel is nog 

steeds omgeven door veel onzekerheden 

en de macro-economische omstandigheden 

en lage rente vormen een uitdaging voor alle 

pensioenfondsen. Dit is reden voor veel partijen in de 

pensioensector, zowel fondsen als uitvoerders, om 

na te denken over hun toekomststrategie.

Communicatie is belangrijk voor 

Pensioenfonds DNB. Natuurlijk, 

pensioen gaat vooral over geld. Uw 

geld. Maar juist dáárom is het belangrijk dat wij u 

laten weten hoe we daarmee omgaan. En dat we 

u duidelijk vertellen wat u zelf kunt doen.
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Pensioenfonds DNB verandert

Hoe communiceren wij met u?

Nieuwe uitvoerder en andere samenstelling bestuur

Pensioenfonds DNB beheert momenteel ruim twee miljard 

euro voor ruim 5.000 (gewezen) deelnemers. Door de 

voortgaande consolidatie in de pensioensector wordt ons 

pensioenfonds relatief gezien steeds kleiner. Tegelijker-

tijd legt de wet- en regelgeving nieuwe eisen op. Onze 

pensioenuitvoerder TKP geeft aan dat hierdoor een groter 

beroep op haar (multi client)organisatie wordt gedaan, dat 

het kostenniveau voor haar en voor fondsen verder oploopt 

en dat ze klanten ook in de toekomst veel tijd en aandacht 

wil geven. Op basis hiervan heeft TKP aangegeven  om 

de dienstverlening richting ons vanaf 2023 te beëindigen. 

Deze combinatie van ontwikkelingen heeft het bestuur 

ertoe aangezet de gedachtenvorming over de toekomst van 

het pensioenfonds en de inrichting van het bestuur die daar 

het best bij past te versnellen en concretiseren.

Naar een nieuwe uitvoerder
Eerste prioriteit is het zeker stellen van de continuïteit in de 

pensioenuitvoering. Het bestuur treft voorbereidingen om 

de pensioenuitvoering tijdig en zorgvuldig over te kunnen 

brengen naar een nieuwe uitvoerder. Daarbij zijn diverse 

scenario’s onderzocht. Twee hiervan worden op dit moment 

verder uitgewerkt.

Geen DNB-medewerkers meer in bestuur
Een andere belangrijke verandering betreft de samen-

stelling van het bestuur. Vooruitlopend op een nieuwe 

inrichting, zal het pensioenfonds afscheid nemen van het 

model met actieve DNB-medewerkers in het bestuur. Een 

bestuursfunctie wordt steeds lastiger te combineren met 

het dagelijkse werk bij DNB. Dit ziet op de werklast voor 

bestuursleden. Ook wordt het voorkomen van de schijn 

van belangenverstrengeling steeds moeilijker praktisch 

uitvoerbaar.

De afgelopen periode is de visie hierop van de toezicht-

houder DNB duidelijk aangescherpt. Uit een onderzoek 

van de toezichthouder bij Pensioenfonds DNB blijkt dat 

het geheel uitsluiten van de schijn binnen het huidige 

bestuursmodel moeilijk uitvoerbaar en kostbaar is.

Bestuur meer op afstand
Het bestuur heeft daarop in goed overleg met alle relevante 

betrokkenen besloten om het pensioenfonds in 2020 ver-

der op afstand van de werkgever te plaatsen.

Tegelijkertijd wordt onderzocht of het aantal bestuursleden 

kan worden verkleind. Dit biedt ook de (fi nanciële) ruimte 

om een bestuursbureau in te richten dat het bestuur kan 

ondersteunen en bijdraagt aan de continuïteit van de aan-

sturing bij de aanstaande veranderingen. Dit betekent dat 

in 2020 vier van de zittende bestuursleden die bij DNB in 

dienst zijn afscheid nemen en deels worden vervangen. De 

werving en selectie van nieuwe bestuursleden is inmiddels 

afgerond. Overigens zal het bestuur paritair ingericht blijven, 

voordracht van bestuurders zal door gepensioneerden, 

werkgever en (gewezen) werknemers blijven plaatsvinden.

Pensioenfonds DNB heeft een missie (zie kader). Om die missie 

te kunnen uitvoeren, gebruikt Pensioenfonds DNB meerdere in-

strumenten. Denk bijvoorbeeld aan ons beleggingsbeleid en onze 

governance (de manier waarop we het fonds besturen). Maar 

denk zeker ook aan ons communicatiebeleid.

Wat zegt de Wet
Een belangrijke pijler onder ons communicatiebeleid is de 

Wet Pensioencommunicatie uit 2015. Die wet schrijft voor dat 

pensioencommunicatie aan bepaalde standaarden voldoet. De 

belangrijkste punten uit de wet:   

 De deelnemer staat (nog meer) centraal.

  Communicatie moet aansluiten bij de behoeften en kenmer-

ken van de deelnemer.

  Communicatie moet tijdig, correct, duidelijk en evenwichtig 

zijn.

  Bedragen moeten de toekomst laten zien (koopkracht). De 

(on)zekerheden en risico’s moeten duidelijk zijn. 

  Communicatie moet inzicht geven in keuzes en duidelijk 

maken wat een deelnemer zelf kan doen. 

  De effecten van de communicatie-inspanningen moeten 

duidelijk worden (onderzoek).

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) biedt alleen overzicht 

over het verleden (opgebouwd pensioen). Het Nationaal Pen-

sioenregister gaat zich richten op het te bereiken pensioen.

Uiteraard voldoet de communicatie van Pensioenfonds DNB aan 

de wet. Hoe we dat doen staat opgeschreven in ons communica-

tiebeleid. 

Visie en ambitie
Maar als pensioenfonds hebben we daarnaast ook zelf een 

duidelijke visie op communicatie. We willen dicht bij de deelne-

mer staan. We willen aansprekend en persoonlijk communiceren. 

  Communicatie is zoveel mogelijk digitaal.

 U heeft altijd de mogelijkheid telefonisch uw vragen te stellen.

  We gaan bij onze communicatie uit van concrete en meet-

bare doelen.

  Onze communicatie sluit aan op gebeurtenissen in het leven 

van onze deelnemers.

 Strategische keuzes maken we op basis van onderzoek.

Tot slot
Wat we u eigenlijk willen laten weten: we denken na over hoe we 

met u in contact treden. En daarbij hebben we te maken met de 

wet. Maar ook met onze eigen ambities en randvoorwaarden. We 

begrijpen dat dit artikel best een beetje ‘hoog over’ is. Uit onder-

zoek blijkt dat u in het algemeen onze communicatie waardeert. 

Dat willen we in deze veranderende tijden graag vasthouden. 

Maar laat ons vooral weten wat u vindt. En op welke punten we 

het in uw ogen beter kunnen doen. In het najaar wordt weer een 

onderzoek uitgevoerd naar de communicatie. We stellen het op 

prijs als u aan dit onderzoek wilt meewerken.

Bijvoorbeeld over risico’s, rechten en koopkracht van deelnemers, 

gewezen deelnemers en gepensioneerden. En over de toekomst 

van het fonds.

We hebben onderzoek gedaan naar hoe deelnemers zich bezig-

houden met hun pensioen. Daar spelen we met onze communi-

catie op in. In de komende jaren willen we communicatie dan ook 

gebruiken om de volgende ambities te realiseren:

  Deelnemers zijn in staat inzicht te krijgen in hun fi nanciële 

pensioensituatie. Door no-nonsense communicatie draagt 

Pensioenfonds DNB hieraan bij. Pensioenfonds DNB helpt 

de deelnemer door op verschillende manieren informatie 

aan te bieden. 

  De deelnemer heeft reële verwachtingen van zijn pensi-

oensituatie en is in staat om eigen verantwoordelijkheid te 

nemen. Pensioenfonds DNB biedt inzicht en overzicht en 

helpt de deelnemer op weg (handelingsperspectief).  

  Als pensioenfonds zorgen wij voor een heldere boodschap 

en verhaal. Onze deelnemers kennen het pensioenfonds. 

  Daarbij is het pensioenfonds transparant over risico’s, keu-

zes en kosten. 

  Onze communicatie is persoonlijk, daar waar mogelijk 

digitaal en wekt vertrouwen. We zorgen voor keuzehulp op 

relevante momenten. Dat doen wij als pensioenfonds in 

samenwerking met vertrouwde partners.  

  Als pensioenfonds zorgen wij voor accountability van 

de communicatie en hanteren wij hierbij de open normen 

in de Pensioenwet (tijdig, correct, duidelijk en evenwich-

tig).

Randvoorwaarden
Naast deze ambities voor de komende jaren hebben we ook 

een aantal randvoorwaarden opgesteld. Die vormen het kader 

waarbinnen we met onze communicatie opereren. 

  Onze communicatie is relevant en begrijpelijk. 

  Communicatie is toegankelijk (mobiele website, maar ook 

door persoonlijke verhalen/fi lmpjes/casussen/interviews, 

quizzen, polls, reality check).

  We bieden informatie eerst op hoofdlijnen aan. Maar de 

lezer heeft ook de mogelijkheid een laag dieper te kijken 

voor extra informatie. 

Onze missie
Het pensioenfonds wil een zo goed mogelijke invulling 

geven aan de uitvoering van de pensioenovereenkom-

sten die de sponsor (De Nederlandsche Bank NV) heeft 

afgesloten met haar (gewezen) werknemers. De uitvoe-

ring van de overeenkomst dient correct, maatschappelijk 

verantwoord en (kosten)effi ciënt te geschieden. De am-

bitie is een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds te 

zijn. Een pensioenfonds dat zijn fi nanciële verplichtingen 

en ambities nu en in de toekomst waar kan maken.



Beleggen op een manier die probeert te voorzien in de 

behoeften van de huidige generatie. Maar, zonder de 

behoeften van nieuwe generaties, overal in de wereld, in 

gevaar te brengen. Volgens Pensioenfonds DNB is dat de kern 

van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). Afgelopen 

jaar heeft het pensioenfonds nieuw beleid gemaakt, waarin 

precies staat hoe we de pensioenpot willen laten groeien, 

met oog voor mens en milieu. Dit beleid is samen met onze 

deelnemers vormgegeven. 

1  We beleggen volgens bekende, internationaal breed 

gedragen principes op het gebied van MVB, de 

Principles for Responsible Investment.

2  We stellen per beleggingscategorie specifi eke MVB-

richtlijnen op.

3  We selecteren vermogensbeheerders die onze MVB 

richtlijnen goed kunnen uitvoeren.

4  De vermogensbeheerders rapporteren over de 

MVB-activiteiten. Wij kijken of we concrete doelen en 

indicatoren (KPI’s) behalen.

5 We evalueren het MVB beleid op vaste tijden.

6  We communiceren via het jaarverslag, via de website 

en via de PRI-rapportageportal over ons MVB-beleid 

en de uitvoering hiervan.

In dit beleid kiezen we voor een aanpak die focust op 

beleggingen in best-in-class bedrijven. Daarnaast sluiten 

we bepaalde beleggingen uit. Maar we kiezen er ook voor 

om onze beleggingen divers en omvangrijk te houden, om 

risico’s te vermijden en rendementen zo hoog mogelijk te 

houden.

Onze deelnemers geven in onderzoeken aan dat zij willen dat hun pensioengeld duurzaam en 

verantwoord wordt belegd. Daarnaast willen ze ook dat we blijven zorgen voor een goed pensioen.

Om dit beleid door te voeren in de aandelenportefeuille is 

een aandelenmanager gezocht die het fondsbeleid door kan 

voeren. Deze is gevonden in Robeco. Daarom is het aan-

delenmandaat eind september 2019 overgeheveld van aan-

delenmanager BlackRock naar aandelenmanager Robeco. 

Meer weten?

We vertellen u graag meer over (verantwoord) beleggen. 

Meer informatie vindt u op:

www.dnbpensioenfonds.nl/verantwoord-beleggen.

Het MVB-beleid gaat uit van zes uitgangspunten:
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Pensioenfonds DNB
kent gedeeltelijke toeslag toe

Beleggen? Ja! 
Maar wel duurzaam graag

Door infl atie 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 infl atie kon niet of slechts deels 

worden gecompenseerd door een verhoging van uw 

pensioen. In 2018 lukte het nog om een volledige toeslag 

toe te kennen. Dit jaar lukt dat niet. Maar een toeslag krijgt 

u wel. En dat is nog steeds eerder uitzondering dan regel in 

Nederland. 

Hoe werkt het? 
Voor toeslagverlening is de beleidsdekkingsgraad van groot 

belang (meer informatie over de beleidsdekkingsgraad vindt 

u op onze website). 

Kort gezegd kan Pensioenfonds DNB gedeeltelijk toeslag 

verlenen als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. 

Volledige toeslag kan dit jaar worden toegekend vanaf een 

beleidsdekkingsgraad van 121,8%, de zogenaamde grens 

voor Toekomst Bestendig Indexeren (TBI). De hoogte van 

de TBI-grens is mede afhankelijk van de rente en verandert 

daarom ieder jaar. De beleidsdekkingsgraad van 

Pensioenfonds DNB is de afgelopen jaren gestaag gestegen. 

In 2019 is hij weer iets lager geworden. Op de peildatum 

van eind september 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 

120,3%. Voor 2019 is het daarom mogelijk om een gedeel-

telijke toeslag toe te kennen van 87,3% van de maatstaf (de 

prijsinfl atie of de loonontwikkeling bij DNB). 

Hoeveel is het?
Actieve deelnemers

Voor actieve deelnemers (zij die nog pensioen opbouwen) is 

de indexatie 2,31%. De prijzen stegen in 2019 met 2,65%. 

Daarmee ontstaat er voor de actieve deelnemers een 

indexatieachterstand van 0,34%.

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 2019 met 

2,65%. Deze groep inactieven krijgt dus een toeslag van 

2,31%. Voor twee andere groepen inactieve deelnemers (Oud 

DNB en Oud PVK) is de toeslagverlening gebaseerd op de 

loonstijging bij DNB. Die was in 2019 2,2%. Daarom krijgen 

deze twee groepen een toeslag van 1,92%.

Hoe verder?
Dat Pensioenfonds DNB een toeslag kan 

verlenen, is goed nieuws. Tegelijkertijd loopt de indexatieach-

terstand weer iets op. Ook ontstaat voor de actieve 

deelnemers een indexatieachterstand. Voordat deze 

achterstanden kunnen worden ingelopen, zal de 

beleidsdekkingsgraad verder moeten stijgen.

Wilt u meer weten over het toeslagbeleid? Kijk dan op:

www.dnbpensoenfonds.nl/toeslagbeleid

Verloop dekkingsgraad
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Pensioenfonds DNB kan zijn deel-

nemers een gedeeltelijke toeslag 

toekennen.



Onder de loep  

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 

schrijven ze bij toerbeurt een blog op de website van 

het fonds. De voorzitter van het Verantwoordingsorgaan, 

Diny Tiellemans verzorgt de meest recente bijdrage. U 

vindt haar bijdrage op de homepage van de website van 

het pensioenfonds: 

www.dnbpensioenfonds.nl. 

Volg ons op LinkedIn

Pensioenfonds 

DNB heeft een 

bedrijfsprofi el-

pagina 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.

Laat uw e-mailadres achter en ont-
vang de digitale nieuwsbrief 

Pensioenfonds DNB wil u graag op de 

hoogte houden van actualiteiten rondom 

uw pensioen en het pensioenfonds. We 

versturen daarom ook digitale nieuwsbrieven. Deze 

nieuwsbrief gaat in op pensioenactualiteiten en ver-

schijnt in elk geval vier keer per jaar, maar kan ook vaker 

uitkomen als de actualiteit daar aanleiding toe geeft. 

Even voor de goede 

orde: de digitale nieuws-

brief 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.

Begin 2020 is het bestuursbureau 

van start gegaan. Het bestuursbureau 

ondersteunt het pensioenfonds nu het 

fondsbestuur minder leden gaat tellen (zie hierover 

meer op pagina 2). Margreet Roevros is manager 

van het bestuursbureau. In dit interview geeft zij 

tekst en uitleg.

Toegevoegde waarde voor 
iedereen met een DNB-hart

Bestuursbureau gaat pensioenfonds ondersteunen

Is de pensioenwereld zo complex geworden, 
dat pensioenfondsbesturen het eigenlijk niet 
meer alleen kunnen?
“Klopt. Het besturen van een pensioenfonds gebeurt meestal 

niet door fulltime bestuurders. Maar er wordt wél steeds 

meer gevraagd van pensioenfondsbesturen. Ze moeten op 

veel gebieden deskundig zijn om te kunnen omgaan met 

de vele, vaak complexe pensioenvraagstukken. Daarom is 

hoogwaardige ondersteuning geen overbodige luxe. Uiter-

aard blijft het bestuur altijd eindverantwoordelijk voor alle 

besluiten.”

Wat is nu precies een bestuursbureau?
“Het bestuursbureau is de schakel tussen het bestuur, de 

uitvoeringsorganisaties en andere belanghebbende partijen. 

Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor beleidsvoorbe-

reiding, regievoering, controle en monitoring van de werk-

zaamheden die namens het pensioenfonds door andere 

organisaties worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld de pensioen-

administratie en het beheer van de beleggingen.”

Waar komt dat in de praktijk op neer? 
“Wij bewaken de bestuurlijke agenda. We zorgen ervoor dat 

alle relevante beleidsonderwerpen op tijd en op de juiste 

manier in het bestuur aan bod komen. Die onderwerpen 

variëren van bijvoorbeeld beleggingskeuzes, premievast-

stelling en communicatie tot en met de beheersing van de 

vele risico’s waaraan een pensioenfonds wordt blootgesteld. 

Verder zorgen we dat besluiten worden uitgevoerd en 

bewaken we de correcte opvolging ervan. We bewaken ook 

de uitvoering van de overeenkomsten met de uitvoeringsor-

ganisaties. Dat gaat vaak om maand- en kwartaalrapporta-

ges.”  

Hoe belangrijk is het bestuursbureau voor de 
deelnemers en gepensioneerden? 
“Voor de meeste mensen is pensioen het belangrijkste 

inkomen op latere leeftijd. Dat pensioen moet goed geregeld 

zijn. Als deelnemer en gepensioneerde moet je erop kunnen 

vertrouwen dat je pensioenfonds de zaakjes keurig op orde 

heeft. Dat je pensioen goed wordt beheerd en bewaakt en 

dat de pensioenuitkeringen op een goede manier verlopen.”

Hoe is het bestuursbureau samengesteld?  
“Er zijn verschillende onderdelen. Bestuursondersteuning 

bijvoorbeeld is gericht op het dagelijks reilen en zeilen. Daar-

naast zijn er specialisten op het gebied van vermogensbeheer, 

pensioenbeheer, risicomanagement en communicatie.”

Welk thema staat hoog op jullie agenda?
“Dat is natuurlijk de vraag: wat gaat het pensioenakkoord ons 

brengen? Dat is een van de belangrijkste thema’s voor de 

komende periode. Maar ook de toekomst van het 

pensioenfonds zal de komende periode veel aandacht krij-

gen.”

Wat is jullie toegevoegde waarde voor het 
pensioenfonds? 
“Van grote waarde is het voeren van regie op de uitvoerings-

organisaties. Dat we goede afspraken maken over uitvoering 

en toezien op het nakomen ervan. Daarnaast kunnen we 

met onze deskundigheid het bestuur aan het denken zetten. 

Bijvoorbeeld over beleid dat door adviseurs of de uitvoerings-

organisatie wordt voorgesteld. 

Ook houden we het bestuur scherp door ze zo nu en dan een 

spiegel voor te houden. Alles bij elkaar is de grootste winst dat 

het pensioenfonds nog beter kan presteren. En dat is in het 

belang van iedereen met een DNB-hart.”

Met hoeveel mensen zijn jullie?  
“Met zes mensen. In totaal 3,5 tot maximaal 4 fte. Bij de 

werving en selectie van  de medewerkers hebben we onder 

andere gekeken naar senioriteit, deskundigheid en hands-on 

mentaliteit. Ik denk dat we daar goed in zijn geslaagd. We zijn 

voldoende toegerust om de aan ons toegewezen taken goed 

te kunnen uitvoeren.”

Wat merken deelnemers en gepensioneerden 
van Pensioenfonds DNB van jullie aanwezig-
heid?
(lachend) “Als het goed is niets. Voor de meeste mensen zijn 

wij onzichtbaar. Wij werken achter de schermen. Als alle 

processen op rolletjes lopen en ons pensioenfonds goed be-

slagen ten ijs komt, dan hebben wij ons werk goed gedaan.”

  ‘countervailing power’ (tegenwicht) tegenover de steeds maar groeiende uitvoeringsorganisaties; 

  strengere deskundigheidseisen voor besturen;  

  bestuur moet in control zijn (risicobeheersing); 

 scheiding beleid en uitvoering; 

 vermindering tijdsdruk op bestuursleden. 

Veel voorkomende aanleidingen voor het oprichten van een bestuursbureau: 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:  Zalsman Groningen B.V.

Oplage:  5.100 exemplaren

Hoewel deze uitgave met de grootst 

mogelijke zorg is samengesteld, kunnen 

er geen rechten aan worden ontleend.
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