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Pensioenfonds DNB

Pensioenfonds DNB 
stabiel in 2018 

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

De dekkingsgraden van veel pensioenfond-
sen in Nederland staan al langere tijd onder 
druk. Voor veel fondsen komt dit vooral door 

de lage rentestand. Pensioenfonds DNB heeft zich altijd 
goed verzekerd tegen een rentedaling. Elders in deze 
krant vindt u daarover een uitleg.  

Financiële situatie 
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding 

weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van het pensi-

oenfonds, in een percentage. Op de website van Pensioenfonds 

DNB staat een grafiek waarin drie lijnen zijn aangegeven: de 

maanddekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad en de vereiste 

dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van 

de voorgaande twaalf maanddekkingsgraden. Hieronder ziet u 

de dekkingsgraad tot en met mei 2018. In de eerste helft van 

2018 laat de beleidsdekkingsgraad (de groene lijn) een stijging 

zien die enigszins afvlakt. De maanddekkingsgraad (de blauwe 

lijn) laat een iets grilliger verloop zien in 2018. Dit is ook logisch 

omdat de beleidsdekkingsgraad immers het gemiddelde is van 

de laatste 12 maanddekkingsgraden.

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.

De vereiste dekkingsgraad (de zwarte lijn) geeft aan hoeveel 

geld het pensioenfonds minimaal in kas moet hebben (buf-

fer), om nu en in de toekomst zijn verplichtingen na te kun-

nen komen. Als de beleidsdekkingsgraad onder de vereiste 

dekkingsgraad komt, heeft het pensioenfonds onvoldoende 

reserves in kas. Een pensioenfonds moet dan een herstelplan 

indienen bij toezichthouder DNB. De vereiste dekkingsgraad 

verschilt per pensioenfonds. De inrichting van de beleggings-

portefeuille heeft hier grote invloed op. Hoe meer er bijvoor-

beeld in aandelen (een risicovolle beleggingscategorie) wordt 

belegd, hoe hoger de vereiste dekkingsgraad moet zijn.

De vereiste dekkingsgraad is in 2017 gedaald ten opzichte 

van 2016, omdat het fonds besloten heeft om minder risico-

vol te gaan beleggen.

Pensioenfonds DNB heeft momenteel een vereiste dekkings-

graad van ongeveer 114%. Dit betekent dat het pensioen-

fonds € 1,14 in kas moet hebben voor elke euro aan 

pensioenverplichtingen. 

Op de website vindt u altijd de meest actuele dekkingsgraad. 

Deze wordt maandelijks ververst.  
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Roeland van Vledder  

‘Ik ben bij een stabiel  
pensioenfonds ingestapt’

Roeland van Vledder 

is sinds 1 februari de 

onafhankelijk voorzitter 

van Pensioenfonds DNB. 

Hij is in die hoedanigheid de opvolger 

van Floris Schilthuis. Op pagina 2 

leest u zijn indrukken na een half jaar 

voorzitterschap bij Pensioenfonds DNB.    

Jos Denissen verlaat het VO  

‘Ik ga de verbouwing van 
DNB vanuit mijn huis volgen’

En opnieuw verlaat een 

oudgediende het pensioen-

fonds. Niet omdat het kan, 

maar omdat het moet. Jos 

Denissen moet na twee termijnen van 

vier jaar zijn functie in het Verantwoor-

dingsorgaan opgeven. “Maar het is goed 

zo en ik heb het volste vertrouwen in 

mijn opvolger”. 

Wat is renteafdekking 
en hoe werkt het?
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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. Robert Daniëls 

verzorgt de meest recente bijdrage. U vindt zijn 

bijdrage op de homepage van de website van het 

pensioenfonds: www.dnbpensioenfonds.nl.   

Interview Roeland van Vledder

‘Ik ben bij een stabiel 
pensioenfonds ingestapt’  

Roeland van Vledder is sinds 1 
februari de onafhankelijk voorzitter 
van Pensioenfonds DNB. Hij is in die 

hoedanigheid de opvolger van Floris Schilthuis. 
Roeland neemt ruime ervaring in de bankenwereld, 
verzekeringen en de pensioensector met zich 
mee. Hieronder zijn indrukken na een half jaar 
voorzitterschap bij Pensioenfonds DNB.  

Mijn eerste indrukken zijn vooral positief. Ik heb nieuwe 

mensen leren kennen, binnen een nieuwe context. Ik heb 

de nodige ervaring als bestuurder in de pensioenwereld, 

maar deze context is voor mij ook nieuw. Pensioenfonds 

DNB is natuurlijk een ‘gewoon’ pensioenfonds en wil dat 

ook zijn. Tegelijkertijd is dit fonds het pensioenfonds van 

de toezichthouder. Dat maakt het toch bijzonder en dat 

merk je aan alles. 

Focus
Toen ik werd benaderd om mee te doen aan de sollici-

tatieprocedure voor het voorzitterschap, vond ik dat een 

eervolle maar ook lastige vraag. Ik had al een goed ge-

vulde werkweek. Deze klus kon ik er niet ‘even bij doen’. 

Ik wilde er goed de focus op kunnen zetten. Daarom heb 

ik afscheid moeten nemen van een ander pensioenfonds. 

Dat ging gelukkig in goed overleg en in een goede 

verstandhouding. Nadat zij aangaven mij deze kans te 

gunnen, ben ik er met overtuiging ingestapt.  

Tegenstelling
Of het, nu de crisis is afgelopen, een goed moment was 

om in te stappen? Dat is geen eenvoudige vraag om te 

beantwoorden. We hebben te maken met een vreemde, 

en toch ook wel zorgwekkende tegenstelling. Iedereen 

is het erover eens dat we in Nederland over een van de 

beste pensioenstelsels ter wereld beschikken. Toch is 

er ook heel veel onvrede onder de deelnemers. Tijdens 

de crisis is er veel vertrouwen verloren gegaan doordat 

fondsen niet konden indexeren of zelfs moesten korten. 

Het zal niet meevallen dat vertrouwen weer snel te her-

stellen. Gelukkig zijn voor onze deelnemers de gevolgen 

van de crisis beperkt gebleven.

Voor mij persoonlijk als professionele bestuurder is het 

wél een goed moment. Je ziet dat kleine pensioenfond-

sen er vaak voor kiezen op te gaan in grotere fondsen. 

Het aantal pensioenfondsen in Nederland neemt daar-

door gestaag af. Dat betekent juist dat er meer ruimte 

ontstaat voor professionele bestuurders. 

Als we het hebben over het pensioenstelsel in Neder-

land, vind ik dat dit beter moet gaan aansluiten bij de 

huidige arbeidsmarkt. Iedereen met een inkomen zou 

eigenlijk pensioen moeten opbouwen. En deelnemers 

zouden meer keuzes moeten krijgen. Pensioen is in dat 

opzicht eigenlijk meer en breder dan alleen een arbeids-

voorwaarde. 

Pensioenfonds DNB
Ik heb de indruk dat ik bij een stabiel pensioenfonds 

ben ingestapt. De uitdagingen die we voor ons hebben, 

verschillen niet veel van fondsen van gelijke omvang. 

We moeten de wet- en regelgeving volgen en tegelijker-

tijd kostenefficiënt blijven. Wat bij Pensioenfonds DNB 

wel speelt, is dat er veel zaken uit het verleden in de 

pensioenregeling zitten en dat maakt de regeling com-

plex. Daar zouden we eens naar kunnen kijken. Minder 

complexiteit helpt om de regeling ook op langere termijn 

tegen aanvaardbare kosten te kunnen blijven uitvoeren. 

Vliegen
Wie ik ben, wil je weten? Nou, ik ben 35 jaar getrouwd 

en heb twee kinderen. In februari van dit jaar zijn mijn 

vrouw en ik  twee keer grootouders geworden. We 

hebben nu dus een kleindochter en een kleinzoon. Alle 

clichés zijn waar, kan ik melden. Het is echt geweldig en 

we hebben ook al als oppasoma en -opa gefungeerd. 

Daarnaast heb ik een uitgestelde jongensdroom waar 

kunnen maken. Als jongetje wilde ik altijd al piloot wor-

den, maar mijn ogen bleken niet goed genoeg. In 1999 

is het me alsnog gelukt om mijn vliegbrevet te halen. 

Inmiddels heb ik er ongeveer 1000 vlieguren opzitten 

en dat vliegen is een echte passie. Vooral in de bergen 

vliegen vind ik mooi. De blik van bovenaf komt me als 

pensioenfondsbestuurder ook regelmatig van pas. 

Dat je uit een mistbank vliegt en ineens weer helder 

zicht hebt.    

Jaarverslag online  

Het Jaarverslag 2017 van Pensioenfonds 

DNB kunt u vinden op de website van 

het fonds www.dnbpensioenfonds.nl. Het 

jaarverslag is op twee manieren te benaderen: via het 

nieuwsbericht op de homepage of onder de menuknop 

‘Over het pensioenfonds’ > Publicaties. 

Daarnaast hebben we een paar in het oog springende 

zaken op een speciale webpagina samengevat. Ook die 

pagina vindt u via de homepage.   

Uw Uniform Pensioenoverzicht 
staat voor u klaar

Bouwt u pensioen op bij Pensioenfonds DNB? 

Dan ontvangt u binnenkort bericht over uw 

nieuwe uniform pensioenoverzicht (UPO). 

Het staat uiterlijk half juli aanstaande voor u klaar in 

de Mijn-omgeving van www.dnbpensioenfonds.nl.  

Op het UPO kunt u onder andere zien hoeveel 

pensioen u tot nu toe bij ons heeft opgebouwd. 

In het pensioendashboard en op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u het mogelijk 

te bereiken pensioen terug. Waar het UPO dus een 

‘jaaroverzicht’ is, kunt u met het pensioendashboard 

een berekening voor de toekomst maken. 

Het pensioenoverzicht geeft daarnaast nog meer 

informatie, bijvoorbeeld wat uw eventuele partner en 

kinderen krijgen als u komt te overlijden.

U kunt op uw persoonlijke omgeving inloggen met 

uw DigiD. Heeft u vragen? Neem dan  contact op met 

de Pensioendesk, telefoon (050) 582 79 79, of per 

e-mail: dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl.   

Volg ons op LinkedIn

Pensioenfonds DNB heeft een 

bedrijfsprofielpagina 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.  

Stel uw vragen aan de medewerkers 
van de Pensioendesk

Naar aanleiding van uw uniform 

pensioenoverzicht, komen er wellicht vragen 

over uw pensioen bij u op. Half juli komen 

de medewerkers van de pensioendesk van TKP 

naar het Westeinde om met u door uw UPO te 

lopen als u dat wilt. Of samen met hen naar uw 

‘pensioendashboard’ te kijken. Houd de website 

van het pensioenfonds in de gaten. Daar kunt u zich 

aanmelden voor een afspraak.    

Ook nieuw

Naast Roeland van Vledder is ook Thijs Stegeman het bestuur van Pensioenfonds DNB 

komen versterken. Thijs is benoemd per 11 januari van dit jaar en neemt de plaats in die 

met het vertrek van René van Wechem vrijkwam. Hij neemt zitting in de Auditcommis-

sie en de Communicatiecommissie. Thijs heeft een achtergrond als actuaris. Hij wil zich 

vooral inzetten voor een evenwichtige belangenbehartiging en gedegen risicobeheer. 

Op de website van het fonds (‘Over het pensioenfonds > Organisatie > Bestuur’) vindt u 

een overzicht van alle bestuursleden van Pensioenfonds DNB. 
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Jos Denissen verlaat het VO

‘Ik ga de verbouwing van DNB  
vanuit mijn huis volgen’   

En opnieuw verlaat een oudgediende het 
pensioenfonds. Niet omdat het kan, maar omdat het 
moet. Jos Denissen moet na twee termijnen van vier 

jaar zijn functie in het Verantwoordingsorgaan opgeven. “Maar 
het is goed zo en ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger”. 

Hoe bent u destijds bij het fonds betrokken geraakt? 
“Ik zat namens de ‘slapers’ in het VO. Slapers zijn gewezen deelne-

mers die geen pensioen meer opbouwen, maar nog niet ingegane 

pensioenrechten bij het pensioenfonds hebben staan. Ik heb van 1981 

tot en met 2003 bij DNB gewerkt en ben daarna voor mezelf begon-

nen. Maar ik heb mijn pensioen bij Pensioenfonds DNB laten staan. 

In 2010 ben ik in het VO verkozen. Het leuke van verkiezingen is dat 

de achterban echt invloed heeft op wie er in het VO zit. Ik was toen 

55 en begon echt over pensioen na te denken. Daarom stelde ik me 

verkiesbaar. Het is jammer dat jongeren pas op latere leeftijd inte-

resse krijgen in pensioen. Maar een heel goed voorbeeld ben ik niet, 

want bij mij was dat dus ook zo. 

Een aardige bijkomstigheid was dat ik tegenover de Bank woon. Ik 

vond het erg leuk er na zeven jaar weer te komen. De bewakers ken-

den me nog: “Dag meneer Denissen, wat leuk dat u weer terug bent.”

Wat was uw functie bij DNB?
“Ik werkte bij de afdeling Consumentenzaken. Dat was destijds nieuw 

voor DNB. We konden pionieren en het was erg leuk om te doen. Het 

was een erg leerzame tijd, zowel voor de toezichthouder, die DNB 

is, als voor ons. De vraag die we ons steeds stelden was hoe een 

financiële instelling met zijn cliënten moet omgaan. Ik ben vertrokken 

in 2003, dat was nog ver voor de crisis. Een paar jaar later kwamen 

de uitwassen binnen de financiële producten: aandelenlease, woeker-

polissen, noem maar op. Als ik heel eerlijk ben schrok ik zelf ook wel 

eens van de producten zoals die aan mensen werden aangeboden. 

Ik ben na 2003 voor mezelf begonnen. Ik ben al lang lid van het CDA 

en ben voor die partij trainingen gaan geven. Ik ben daarvoor in Oost-

Europa geweest, maar ook in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. 

Verder ben ik gast-curator van een museum geweest en heb in tal van 

gemeentelijke commissies gezeten en in het bestuur van stichtingen” 

Kunt u kort uitleggen wat het VO precies doet?
“Het VO is eigenlijk een soort sparringpartner van het bestuur. We 

hebben het recht om over bepaalde zaken advies uit te brengen, 

maar aan tafel is niet één gespreksonderwerp taboe. Wij houden er 

voornamelijk zicht op dat de besluiten die het bestuur neemt worden 

genomen op basis van een evenwichtige belangenbehartiging. Met 

andere woorden: dat eventuele voor- of nadelen gelijk over alle doel-

groepen worden verdeeld. 

De samenwerking met het bestuur is in de loop der jaren steeds 

intensiever geworden en dat was ook nodig. Wat ik echt heb leren 

waarderen is dat iedereen die een rol heeft bij het pensioenfonds, 

die rol met zeer veel betrokkenheid vervult. En dat het altijd om de 

inhoud gaat.” 

Uw samenwerking met het bestuur van het pensioenfonds is 
dus altijd goed geweest?
“Ja dat is zeker zo. Maar dat wil niet zeggen dat we nooit stevige 

gesprekken hebben gevoerd. Pensioenfonds DNB heeft het rela-

tief goed gedaan, maar het fonds en het bestuur heeft ook lastige 

momenten gekend. Er is ook bij ons fonds een indexatie-achterstand 

ontstaan en ook ons fonds heeft een herstelplan moeten indienen. 

Dat zorgt voor grote druk. In goede tijden heeft een bestuur de 

nodige vrijheden en is het ook voor het VO gemakkelijker om een 

rol te pakken. In slechte tijden is de beleidsvrijheid van een bestuur 

beperkter en is het voor het VO ook lastiger. Dat komt ook al omdat 

er steeds meer regels zijn bijgekomen.

Het ziet er naar uit dat de politiek zal besluiten het pensioenstelsel te 

veranderen. Het pensioenfonds moet dan een manier vinden om die 

veranderingen door te voeren. Op dat moment kan het VO ook weer 

een grotere rol nemen en erop toezien dat de juiste keuzes worden 

gemaakt.” 

Hoe ziet u de toekomst van Pensioenfonds DNB?
“Daar kan ik niet veel over zeggen. Niet omdat ik niet zou willen, 

maar omdat ik het niet weet. Daar gaat het bestuur ook over. 

Pensioenfonds DNB is een robuust fonds. Er is een groot reservoir 

aan kundige mensen beschikbaar. Maar het fonds wordt inmiddels 

tot de kleinere fondsen gerekend. Niet eens zo lang geleden zaten 

we nog in de middenmoot. We zijn echter redelijk goed door de 

crisis gekomen. 

Maar dat geldt eigenlijk in het algemeen wel. Veel mensen zullen het 

gemerkt hebben dat het minder gaat en dat mag je absoluut niet ba-

gatelliseren. Het pensioen in Nederland is behoed gebleven voor echt 

grote klappen. Naar mijn mening komt dat doordat het nog steeds 

om regelingen gaat met grote solidariteit. Ik volg de huidige discussie 

daarom met enige zorg.” 

Wat gaat u met uw herwonnen vrije tijd doen? 
“Ik wil meer boeken gaan lezen en ik wil ook graag blijven reizen. 

Dat kan voor het CDA zijn, waarbij je het nuttige met het aangename 

verenigt, of gewoon zelf de koffers pakken en vertrekken. Ik kan dat 

allemaal in ieder geval met een gerust hart doen. Mijn opvolger in 

het VO is Simon Lelieveld. Hij is inmiddels goedgekeurd door DNB. 

Ik ken hem. Hij is kritisch en ik heb er vertrouwen in dat hij het goed 

gaat doen. O ja, iets wat ik zeker ook zal gaan doen is vanuit mijn 

huis de verbouwing bij DNB volgen, haha.”  

Pensioenfonds DNB

Ook vertrekkend

Bouke Buitenkamp heeft inmiddels ook het VO vaarwel gezegd. Hij heeft er drie 

jaar lang deel van uitgemaakt namens de Vereniging van Werknemers. Hij heeft te 

weinig tijd om zijn rol te kunnen invullen zoals hij dat wil. Naar eigen zeggen speelt 

het Verantwoordingsorgaan een soms wat weinig zichtbare, maar zeer relevante 

rol in de governance van ons pensioenfonds.

Ook afscheid genomen heeft Nicole Engel-de Groot. Zij heeft ruim vijf jaar in het 

Verantwoordingsorgaan gezeten. Haar belangrijkste beweegredenen om toe te 

treden tot het VO waren destijds: het doet ertoe, het is interessante materie, er ge-

beurt een hoop, het gaat ook om ‘mijn’ geld en ik wil het begrijpen. Nicole heeft een 

functie aanvaard die niet is te combineren met haar werkzaamheden voor het VO. 
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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.    

Vraag en antwoord rubriek 
op de website 

Op de website, onder het 

navigatiemenu ‘Over het 

pensioenfonds’ staat een 

nieuwe 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.   

Uw mening telt 

Onlangs hebben we een start 

gemaakt met een onderzoek 

naar de tevredenheid over de 

communicatie van Pensioenfonds DNB. Er 

is een brief met inlogcode verstuurd naar 

actieve deelnemers, gepensioneerden en 

slapers. Heeft u de vragenlijst al ingevuld? 

Dan onze hartelijke dank daarvoor!

Wilt u nog deelnemen, dan kan dat nog 

steeds. U helpt ons onze communicatie 

verder te verbeteren. 

Naast veel vragen over onze 

communicatie, vragen we u ook naar 

uw mening over Maatschappelijk 

Verantwoord Beleggen.   



Uw Pen sioen  is een uitgave van Pen sioen fonds DNB.
 
Postadres Bezoekadres
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Hoewel deze uitgave met de grootst 
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ontleend.

Colofon

Pensioenfonds DNB

De stand van de rente is belangrijk voor het reilen en zeilen van 
pensioenfondsen in Nederland. Pensioenfondsen hebben er geen 
invloed op, maar moeten wel bewust omgaan met de gevolgen van 

wijzigingen in de rentestand. 

Er zit veel geld in de Nederlandse 

pensioenpotten. Of het genoeg, te 

weinig of te veel is, is vaak onderwerp 

van discussie. Maar dat het om veel 

geld gaat, daar is iedereen het wel over 

eens. En dat is ook goed, want het moet 

genoeg zijn om alle pensioenen van nu 

en in de toekomst te kunnen uitbetalen.  

Renterisico
Alle pensioenen die pensioenfondsen 

nu en in de toekomst nog moeten 

uitbetalen, noemen we pensioen-

verplichtingen. Daarvoor is er nu 

geld in de kas van het pensioenfonds 

nodig. De rente bepaalt de waarde 

van de pensioenverplichtingen. 

Als de rente daalt nemen deze 

pensioenverplichtingen in waarde toe, en 

moet het pensioenfonds nu meer geld 

in kas hebben om in de (verre) toekomst 

aan zijn pensioenverplichtingen te 

kunnen voldoen. Met andere woorden: 

als de rente daalt, stijgt de waarde van 

de pensioenverplichtingen. Dit noemen 

we ook wel het renterisico. 

Eenvoudig gezegd: een lage rente 

zorgt normaal gesproken voor een 

lage dekkingsgraad. Dat vermindert 

de kans op het kunnen indexeren van 

de pensioenen (verhogen met een 

toeslag). En de kans dat de pensioenen 

verlaagd moeten worden (korting van 

de pensioenen) wordt hoger. Dat is 

niet in het belang van de deelnemers 

en probeer je als pensioenfonds dus te 

vermijden. 

 
Afdekking
Risico’s kun je verzekeren. Dat geldt 

dus ook voor het renterisico. Dat doen 

alle pensioenfondsen in Nederland, 

in meer of mindere mate (zie kader). 

Doordat wij ons reeds geruime tijd 

relatief hoog verzekerd hebben 

tegen een rentedaling (75% van het 

renterisico is momenteel afgedekt, in 

het verleden is dit percentage hoger 

geweest), zijn wij in vergelijking met 

veel andere pensioenfondsen minder 

sterk geraakt door de lage rente. De 

andere kant van die medaille is dat, 

als de rente weer gaat stijgen, we daar 

minder van zullen profiteren dan andere 

fondsen. Maar we profiteren er nog 

steeds wél van. 

 

Nu zult u denken, waarom verlagen 

ze de afdekking van het renterisico 

niet, zodat er meer geprofiteerd wordt 

van een rentestijging. De rente staat 

immers laag. We weten echter niet 

wat de rente in de toekomst gaat 

doen. Omdat we het risico dat we 

de pensioenen moeten verlagen zo 

minimaal mogelijk willen hebben, 

houden we daarom vast aan deze 

renteafdekking. Tegelijkertijd denken 

we dat het vooruitzicht op indexatie bij 

een rentestijging toch nog enigszins 

realistisch is op deze manier.

Pensioenfonds DNB staat er, 

zeker in vergelijking met de grote 

pensioenfondsen, momenteel relatief 

goed voor. De grens waarbij er 

volledig geïndexeerd mag worden, 

komt in zicht. Om die te halen, hoeft 

de dekkingsgraad niet heel veel meer 

te stijgen. Een stukje (25%) van het 

renterisico is immers niet afgedekt en 

voor dat deel profiteren we dus wel van 

een rentestijging. Daarnaast beleggen 

we ook nog een behoorlijk deel van ons 

vermogen in wereldwijde aandelen en 

vastgoed. Ieder jaar – en indien nodig 

vaker – onderzoekt het bestuur of deze 

verdeling 75% / 25% nog steeds de 

meest gunstige verdeling is.  

Wat is renteafdekking en hoe werkt het? 
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Standaard pensioenleeftijd naar 68 jaar 
Sinds 1 januari van dit jaar gaat het pensioen dat u 

vanaf 1 januari 2018 opbouwt, standaard in op uw 

68ste. Uw opgebouwde pensioen met pensioenleeftijd 

67 is omgerekend naar een pensioen dat straks 

standaard ingaat op uw 68ste. U raakt geen pensioen 

kwijt door de omrekening. 

Als u opgebouwd pensioen heeft dat ingaat op uw 

65ste, dan zijn deze aanspraken niet gewijzigd. Deze 

aanspraken gaan nog steeds in wanneer u 65 wordt. 

Dat geldt ook voor uw aanspraken op prepensioen. 

Ook kiest u nog steeds zelf wanneer u met pensioen 

gaat. U kunt kiezen om eerder met pensioen te gaan. 

Bijvoorbeeld vanaf de leeftijd waarop u AOW krijgt, of 

wanneer uw eventuele opgebouwde pensioen op 65 

jaar ingaat. Let op: hoe eerder u met pensioen gaat, 

hoe lager uw uitkering wordt. Dat komt doordat we uw 

pensioen dan over meer jaren aan u moeten betalen.  

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u onlangs 

ontving kunt u exact zien wat deze overgang voor u 

betekent. Ook via de homepage op de website van 

Pensioenfonds DNB (in de ‘wisselbanner’ bovenaan de 

pagina) komt u bij extra informatie over pensioenleeftijd 

68. Op deze pagina vindt u ook een speciale vraag- en 

antwoordrubriek over dit onderwerp. 

Mocht u in de tussentijd nog vragen hebben naar 

aanleiding van 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.   

Een voorbeeld 
Stel: een pensioenfonds heeft het rente-
risico voor 30% afgedekt. Gedurende de 
crisis is de rente flink gaan dalen. De waar-
de van de pensioenverplichtingen werd bij 
dit fonds veel hoger. Terwijl de waarde van 
de beleggingen die daar tegenover ston-
den veel minder steeg. Dit fonds zag zijn 
dekkingsgraad daarom flink dalen.  
Pensioenfonds DNB heeft het 
renterisico dus voor 75% afgedekt. 
Bij ons fonds werd de waarde van de 
pensioenverplichtingen, net zo als bij het 
andere fonds, veel hoger. Maar bij ons 
stond daar tegenover dat de waarde van 
de beleggingen door die rentedaling ook 
met 75% steeg. De dekkingsgraad daalde 
bij ons dus ook, maar veel minder dan bij 

andere fondsen die het renterisico minder 
hadden afgedekt. Zie scenario 1 waarbij 
beide fondsen starten met dezelfde 
dekkingsgraad. 
Het is nog maar de vraag of dat gaat 
gebeuren de komende jaren, maar stel 
dat de rente stijgt met 1%. Zie scenario 2, 
waarbij Pensioenfonds DNB start op de 
huidige dekkingsgraad van ongeveer 123%.  
Het fonds dat het renterisico voor 30% 
heeft afgedekt profiteert daar flink van. De 
dekkingsgraad stijgt met ongeveer 13%. 
Pensioenfonds DNB profiteert ook van 
de rentestijging, maar wel veel minder. 
Dezelfde rentestijging van 1% levert voor 
Pensioenfonds DNB een stijging op van de 
dekkingsgraad van ongeveer 5%.   
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