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        Bilthoven, 11 februari 2021  
 
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
t.a.v. de heer W. Koolmees 
 
Geachte heer Koolmees, 
 
Graag reageren wij op de internetconsultatie betreffende het wetsvoorstel toekomst 
pensioenen. 
 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) is de vereniging van gepensioneerden 
en voormalig deelnemers (slapers) van het Nedlloyd Pensioenfonds (NPF).  Het Nedlloyd 
Pensioenfonds heeft ruim twee jaar geleden de uitvoeringsovereenkomst met de werkgever 
(Maersk Nederland en aanverwante ondernemingen) opgezegd en is sinds 1 januari 2020 
een gesloten fonds zonder formele band met de werkgever. Het Nedlloyd Pensioenfonds 
beheert nu dus nog slechts de ingegane pensioenen van de gepensioneerden en de 
pensioenaanspraken van de slapers.  
Sindsdien is de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds nog de enige 
belangenbehartiger voor gepensioneerden en voormalig deelnemers van het Nedlloyd 
Pensioenfonds. 
 
Vanuit genoemde positie heeft de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds (DNP) 
zich verdiept in de nu ter consultatie voorliggende wetsvoorstellen, en dan met name in de 
Memorie van Toelichting. Wat opvalt, en ons zorgen baart, is dat er weinig tot geen 
aandacht voor de zogenaamde gesloten fondsen is; en dan met name voor de gesloten 
fondsen, die geen formele band meer hebben met vroegere werkgevers.   
 
Para 4b.1 (pag. 52) van de MvT gaat wel over gesloten fondsen maar dan voornamelijk over 
gesloten fondsen die juist ontstaan door deze wetgeving, namelijk in die gevallen waar 
sociale partners besluiten om de gepensioneerden niet in te laten varen.  
Voetnoot 79 (pag. 69) van de MvT geeft eigenlijk aan dat pensioenfondsen in een situatie als 
de onze überhaupt niet kunnen beslissen in te varen, wegens gebrek aan sociale partners 
om een dergelijk besluit te nemen. Consequentie is dan dat dergelijke fondsen vast blijven 
zitten in de huidige situatie met het huidige FTK en een strenge voorgeschreven rekenrente; 
en dit zonder daar een zelfstandig besluit over te kunnen nemen. 
 
 



 
 
 
Onze wens is dat ook voor deze gesloten fondsen er een keuze mogelijkheid komt in de 
voorgestelde wetgeving. Hetzij door de keuze voor een nieuwe pensioenregeling, vast te 
stellen door bestuur en medezeggenschap organen (verantwoordingsorgaan, 
belanghebbenden orgaan en vereniging van gepensioneerden en slapers); hetzij door een 
keuze voor een gemoderniseerd FTK waar het projectie rendement in de plaats komt van de 
rekenrente. Het argument voor de strenge rekenrente is altijd geweest dat bij een 
ruimhartiger beleid de gepensioneerden het geld van de actieve deelnemers opeten; dit 
argument gaat bij een gesloten fonds niet meer op. Er zijn immers geen actieve deelnemers 
meer; nog wel slapers maar die groep is overzichtelijk (geen nieuwe aanwas). Het bestand 
van het fonds vergrijst en wordt alleen maar kleiner; kortom de toekomstige verplichtingen 
zijn veel overzichtelijker dan bij een open fonds.  
 
Met klem wil de Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds er dan ook bij de wetgever 
op aandringen in de voorliggende wetsvoorstellen aandacht te schenken aan de positie van 
de gesloten fondsen; en dan met name in die zin, dat ook gesloten fondsen keuzes voor de 
toekomst kunnen maken die in het belang zijn van gepensioneerden en slapers.  
Die keuze mogelijkheden zijn dan: 
 

a. Een nieuwe Pensioenregeling conform de nieuwe wetgeving, waarbij de rol van de sociale 
partners wordt ingevuld door de fonds organen. 

b. Doorgaan onder de bestaande pensioencontracten, echter onder een versoepeld FTK; 
bijvoorbeeld met het verruilen van de huidige rekenrente voor het projectierendement, zoals 
ook gebruikt in de voorliggende wetsvoorstellen. 

c. Doorgaan zonder iets te wijzigen. 
 
Aangezien het nu nog niet te bepalen valt welke van bovenbeschreven opties voor een 
specifiek fonds het beste passen, is het van uitermate groot belang dat de nieuwe wetgeving 
voorziet in deze keuzemogelijkheden. Alleen dan zullen ook gesloten fondsen de komende 
jaren in de gelegenheid zijn de optimale keuze in het belang van alle belanghebbenden bij 
het fonds te maken.  
 
Belangrijk is, dat nu er keuzemogelijkheden in de nieuwe wet geboden worden, de wetgever 
niet bepaalde fondsen zomaar kan uitsluiten van welke keuzemogelijkheid dan ook.  
 
Graag wensen wij de wetgever veel wijsheid toe! 
 
Hoogachtend, 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds 
 
Han van Manen – voorzitter  
 
 
 
 


