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VAN HARTE 
GEFELICITEERD: 
DNP BESTAAT 25 
JAAR EN DAT MAG 
GEVIERD WORDEN
Dit bulletin besteedt veel aandacht aan het 
komend jubileum. Bijdragen van oud voorzitters 
en enkele ereleden van onze vereniging. 
Interessant om terug te lezen wat DNP zoal 
bereikt heeft in de beginjaren van haar bestaan, 
maar ook in de tijd waarin de verhoudingen 
tussen NPF en DNP wat meer genormaliseerd 
werden. Vandaag verheugen wij ons in een 
goede relatie met (het bestuur van) het Nedlloyd 
Pensioenfonds, die met name vorm krijgt in 
de rol die DNP speelt bij het voordragen en 
benoemen van leden van het bestuur en van het 
verantwoordingsorgaan. Dankzij deze inbreng 
kan DNP invloed uitoefenen zonder “op de 
barricades” te moeten. 

Op het moment van schrijven van dit artikel 
(midden november) is het polderoverleg over 
een nieuw pensioenstelsel voor Nederland net 
geklapt. Op dit moment houden partijen zich 
meer bezig met de vraag wie verantwoordelijk 
is voor het mislukken van het overleg, en wat 
minder met het vinden van een oplossing. 
Voor de gepensioneerden onder ons heeft 
deze ontwikkeling niet veel gevolgen, volgens 
mij. Voor de slapers uiteraard wel, omdat ook 
de AOW leeftijd een rol is gaan spelen bij het 
overleg. Dit is er een beetje met de haren 
bijgesleept, aangezien de ingangsdatum van 
de AOW niets met het pensioenstelsel op zich 
te maken heeft. Ook de toezegging van het 
Kabinet, nu weer ingetrokken, om iets aan de 

buffereisen te doen voor pensioenfondsen die 
in de gevarenzone zitten, heeft geen gevolgen 
voor ons. Wij zijn in de gelukkige situatie dat 
ons Pensioenfonds inmiddels voldoende vet op 
de botten heeft om verre van de gevarenzone te 
blijven. Er is zelfs een reële mogelijkheid dat wij 
dit jaar een volledige indexatie ontvangen; dit 
laatste is wel afhankelijk van hoe de belangrijkste 
beurzen op de wereld zich houden gedurende 
het laatste kwartaal van dit jaar. In de bijgesloten 
Pensioenkrant leest u hier waarschijnlijk wel 
meer over

Ons 
Pensioenfonds 
voldoende vet 
op de botten
Belangrijke ontwikkelingen waar ons 
Pensioenfonds nu middenin zit, zijn de beslissing 
van deze zomer om de uitvoeringsovereenkomst 
met de Maersk-bedrijven op te zeggen tegen 
eind 2019 en de veranderende wetgeving inzake 
bestuur en toezicht op pensioenfondsen. Wat 
het eerste betreft is de consequentie dat het 
Nedlloyd Pensioenfonds vanaf 1 januari 2020 
een gesloten fonds zal zijn. Dit wil zeggen, het 
fonds heeft nog slechts gepensioneerden en 
slapers; het fonds zal ook niet meer groeien. Dat 
betekent een andere dynamiek, waarbij DNP een 
sterke vinger aan de pols zal houden. Naast de 
gepensioneerden zal DNP ook met name en met 
nadruk de belangen van de slapers in het oog 
houden. Voor de slapers onder de lezers van dit 
stukje: meld u aan als lid van DNP, vanaf nu de 
enige echte belangenbehartiger bij het Nedlloyd 
Pensioenfonds. 



3DNP nr. 62

De veranderende wetgeving heeft het NPF-
bestuur doen besluiten te kiezen voor een andere 
bestuursvorm: het zogenaamde omgekeerd 
gemengd model. Daarbij heeft het fonds een 
gecombineerd bestuur met een onafhankelijk 
voorzitter, vertegenwoordigers van werkgevers, 
werknemers en gepensioneerden (inclusief 
slapers) als intern toezichthouders en in het 
bestuur ook twee zogenaamde uitvoerend 
bestuurders. De toezichthoudende bestuursleden 
en uitvoerende bestuursleden maken deel uit 
van één en hetzelfde bestuur. Door middel van 
haar vertegenwoordigers in het bestuur en het 
verantwoordingsorgaan van het NPF heeft ook 
DNP deze bestuursvorm geadviseerd. Ook hier 
ziet u onze invloed.

Al deze zaken moeten de komende tijd ingericht 
worden; genoeg te doen voor het bestuur van 
het Nedlloyd Pensioenfonds en genoeg voor het 
DNP bestuur om daar een oogje op te houden en 
waar nodig en mogelijk bij te sturen.

Maar nu eerst tijd voor reflectie. Reflectie op 25 
jaar DNP, reflectie op het afgelopen jaar en een 
blik op de toekomst. Voor de toekomst van DNP 
is aanwas van nieuwe leden van groot belang, 
dus bent u nog geen lid, meldt u dan aan: 
ledenadmin@vereniging-dnp.nl 

Meld u aan als 
lid van DNP
Het gehele bestuur van DNP wenst u en 
iedereen, die u dierbaar is, een mooie Kerstmis 
en een goede start van het Nieuwe Jaar. Wij 
verheugen ons er al op velen van u te ontmoeten 
op onze jaarvergadering op woensdag 20 maart 
2019, tevens de officiële viering van ons 25 jarig 
jubileum.

Han van Manen 
voorzitter

VOORZITTER
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Inmiddels hebben nu (medio november 
2018) 1.587 leden de contributie voor 2018 
overgemaakt en een aantal leden met een extra 
bedrag als donatie, waarvoor onze hartelijke 
dank.
Medio augustus jl. hebben wij per post een 
herinnering verzonden aan de leden die de 
contributie 2018 nog niet hadden voldaan, 
waarvan nu 73 leden nog niet hebben 
gereageerd. Mocht u nog niet betaald hebben, 
dan stellen wij het op prijs uw betaling uiterlijk 
voor 31 december a.s. te ontvangen. Wederom 
heeft het bestuur besloten geen voorstel tot 
verhoging van de contributie voor te leggen 
aan de algemene ledenvergadering van maart jl., 
dus blijft de contributie voor 2019 
ongewijzigd € 17,50. 
Zoals gebruikelijk zenden wij u eind februari / 
begin maart 2018 bij de stukken voor de 

algemene ledenvergadering 20 maart 2019 
een acceptgiro voor de contributie 2019.

Elk jaar betaalt een aantal leden reeds in 
december al de contributie voor het volgende 
jaar. Natuurlijk is dat nu ook mogelijk. Gaarne 
met vermelding: contributie 2019 met naam en 
voorletters van betrokken lid. Graag storten op: 
Bankrekening: NL 65 ABNA 0475377184 t.n.v. 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds 
Rotterdam.
Wel krijgt u toch de acceptgiro toegestuurd bij 
de stukken voor de algemene ledenvergadering. 
Die kunt u dan als niet verzonden beschouwen.

Heeft u vragen, stel ze bij voorkeur per e-mail: 
penningmeester@vereniging-dnp.nl of per 
telefoon 010-5919818.

Kees Pool
Penningmeester

DE PENNINGMEESTER
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De leden van het 
verantwoordingsorgaan

• Antoinette Stegmeijer,
  voorzitter

• Hans Muis
  secretaris

• Han van Manen

• Ron van Meurs

• Hennie Rijntjes

Dit jaar heeft vooral in het teken gestaan van de 
veranderingen die te verwachten waren in de 
zogenaamde governance van ons pensioenfonds. 
Vanwege de omvang van het vermogen van ons 
fonds zou per 1 januari 2019 de visitatiecommissie 
plaats moeten maken voor een raad van toezicht. 
Daarnaast speelde op de achtergrond ook de vraag 
of het niet beter zou zijn om als gesloten (zonder 
werkgever) fonds verder te gaan. Ook dat zou 
wijziging van het bestuursmodel kunnen betekenen. 
In het voorjaar hebben we een dag besteed met een 
externe deskundige om de verschillende modellen / 
mogelijkheden te bestuderen.

De laatste maanden is meer duidelijk geworden welke 
koers het bestuur van het fonds wil gaan varen en dat 
betekende ook voor het VO meer overleg en studie om 
tot een weloverwogen advies te kunnen komen.

Heel plezierig was het om dit jaar advies te kunnen 
geven over hoe een eventuele inhaal indexatie gestalte 
zou kunnen krijgen. Als we dat zetten tegenover de - 
vooral negatieve - berichten uit het pensioenoverleg, 
dan mogen we ons gelukkig prijzen deelnemer / 
gepensioneerde te zijn in een gezond fonds.

Met deze 
positieve noot 
wensen wij u 
allen gezegende 
feestdagen. 

VERANTWOORDINGSORGAAN



6 DNP nr. 62

25 JAAR VERENIGING 
DEELNEMERS NEDLLOYD 
PENSIOENFONDS
Op 23 maart 2019 is het 25 jaar geleden dat de 
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds 
(kortweg: DNP) werd opgericht. In dit bulletin 
besteden wij aandacht aan deze mijlpaal, die 
voor vele gepensioneerden en slapers van het 
Nedlloyd Pensioenfonds van grote betekenis is 
geweest.

Eind december 1993 publiceert het NRC 
een artikel waaruit blijkt dat het Nedlloyd 
Pensioenfonds 9% van de aandelen van de 
Koninklijke Nedlloyd Groep in handen heeft. 
We spreken hier over een van de meeste 
roerige tijden van het Nedlloyd concern, dat 
belaagd wordt door Torstein Hagen. In die tijd 
kende het Nedlloyd Pensioenfonds nog geen 
deelnemersraad en was er derhalve geen enkele 
inspraak van de gepensioneerden in het bestuur 

van het pensioenfonds.
Dit was de reden voor een groep ongeruste 
gepensioneerden om een vereniging van 
gepensioneerden op te richten en bij het 
fonds te pleiten voor het instellen van een 
deelnemersraad. De initiatiefnemers van het 
eerste uur waren de heren Sweijen (erelid), Van 
Gilst, Dirkzwager, Von Meyenfeldt, Lageman en 
IJssel de Schepper.
Uit de oprichtingstoespraak van 23 maart 1994 
van Ger Sweijen: “Ik heb eens ergens gelezen 
dat verzet niet met grote woorden begint. Verzet 
begint met jezelf een vraag te stellen en dan die 
vraag aan een ander te stellen.”
De eerste voorzitter van DNP was wijlen Eelco 
Postuma. Daarna volgden achtereenvolgend 
Huub van Gorp, Haye van Noord en Han van 
Manen.
23 maart 1994 is de officiële oprichtingsdatum 
van de vereniging en niet lang daarna was 
ook de deelnemersraad van het Nedlloyd 
Pensioenfonds een feit. Dit inspraakorgaan 
mocht alleen adviezen geven op in de 
wet bepaalde onderwerpen. De geleding 
gepensioneerden bestond uit mejuffrouw Riek 
van der Wal, Ger Sweijen (voorzitter), Dick 
Frikkee en Harm Ellens.
De vlam sloeg in de pan toen het fonds in 1996 
besloot een deel van de overreserves uit te 
delen aan de werkgever, de premiebetalende 
deelnemers en de slapers en gepensioneerden. 
Hoewel alle partijen hiervan profiteerden, 
dreigde DNP met een kort geding waarin 
geëist werd dat de werkgever haar deel zou 
terugstorten in het fonds. Het fonds weigerde 
hierop in te gaan, uiteindelijk werd een 
convenant gesloten over toekomstige uitkeringen 
uit het fonds.
Voor DNP bleef echter het ontbreken van de 
indexatie van slapers een doorn in het oog. 
Voor 1992 was het wettelijk niet verplicht om 
slapersrechten te indexeren en dat deed het 
Nedlloyd Pensioenfonds dan ook niet. 
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25 JAAR DNP

Tijdens de algemene ledenvergaderingen van 
de vereniging werd daarover veelvuldig en 
indringend met de directie en de bestuursleden 
van het fonds gediscussieerd.
De krachtinspanningen van het bestuur van 
DNP en de druk van die ledenvergaderingen 
hebben ertoe geleid dat het fonds met ingang 
van 2000 de gemiste indexaties vanaf 1971 
(de oprichtingsdatum van het Nedlloyd 
Pensioenfonds) tot 1992 heeft toegevoegd 
aan de slapersrechten en de pensioenen 
van ex-slapers gepensioneerden. Voor velen 
betekende dat een enorme stijging van de 
slapersrechten of de uitgekeerde pensioenen.

Toch was dit voor DNP nog niet voldoende en 
werd gepleit voor herstel van de voor 1971 
niet verstrekte indexatie. Het pensioenfonds 
kon hier niet aan voldoen, omdat voor het 
ontstaan van het fonds in 1971 de zeer 
verschillende pensioenregelingen van 
de voormalige rederijen bij verschillende 
fondsen en verzekeringsmaatschappijen 
waren ondergebracht en het onmogelijk was 
om alle individuele gevallen rechtvaardig te 
behandelen.

Niet alleen indexatie, ook inspraak en 
invloed op de besturing van het Nedlloyd 
Pensioenfonds was een hot topic voor de 
leden van DNP. Langdurig werd hierover met 
directie en bestuur van het pensioenfonds 
gediscussieerd en begin 2003 was het eindelijk 
zover. Als een van de eerste pensioenfondsen 
in Nederland wijzigde het Nedlloyd 
Pensioenfonds haar bestuursstructuur van 

een paritair bestuur in een tripartite bestuur. 
Werkgevers, werknemers en gepensioneerden 
waren gelijkelijk vertegenwoordigd in het 
pensioenfondsbestuur. Elke geleding drie 
zetels
In de opvolger van de deelnemersraad het 
verantwoordingsorgaan zou de invloed van de 
gepensioneerden en slapers alleen nog maar 
groter worden, omdat dit orgaan samengesteld 
werd evenredig naar de aantallen in het fonds. 

In het verantwoordingsorgaan is er nu één 
vertegenwoordiger van de actieve deelnemers 
en vijf vertegenwoordigers van slapers en 
gepensioneerden.
DNP kreeg het recht om bestuursleden voor 
te dragen voor de gepensioneerden geleding 
en kon zelf de vijf vertegenwoordigers in het 
verantwoordingsorgaan aanwijzen. Nu er 
zoveel was bereikt, kwam de relatie met het 
Nedlloyd Pensioenfonds gelukkig ook in een 
wat rustiger vaarwater.

De laatste jaren is er regelmatig overleg tussen 
het bestuur van DNP en het bestuur van NPF 
en heeft het bestuur van DNP ook geregeld 
overleg met de vertegenwoordigers van de 
gepensioneerden en slapers in het bestuur en 
het verantwoordingsorgaan van NPF en waakt 
er daarbij voor dat de belangen van zowel 
slapers als gepensioneerden goed worden 
behartigd.

Ton Zimmerman
Bestuurslid DNP
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Beste Lezer,

Graag wil ik u van harte feliciteren met het 
(bijna) 25 jarig bestaan van de vereniging. 
Wat ooit is opgericht in een tijd dat het nodig 
was om de belangen van de deelnemers in 
het Nedlloyd Pensioenfonds te verdedigen, 
is  ondertussen uitgegroeid tot een vereniging 
die de deelnemers een gezamenlijk platform 
geeft voor ontmoeting en het delen van kennis 
en informatie op pensioengebied. Ik wil de 
vereniging daarmee niet tekort doen, want 
haar invloed bij het Nedlloyd Pensioenfonds 
is onverminderd groot. Drie bestuursleden 
worden op voordracht van de vereniging 
benoemd en ook heeft zij vertegenwoordigers 
in het verantwoordingsorgaan. 

Het belang en de betrokkenheid van de 
vereniging bij het Nedlloyd Pensioenfonds 
is dus groot. Gelukkig maar want 
uiteindelijk is het Nedlloyd Pensioenfonds 
er voor alle deelnemers, die in belangrijke 
mate uit gepensioneerden en slapers 
bestaat. Onlangs bleek nog eens uit het 
risicobereidheidsonderzoek dat het fonds 
bovengemiddeld scoort als het gaat om 
vertrouwen van de deelnemers. 

Het gehele bestuur van het fonds is dan ook 
blij met het hebben van en de betrokkenheid 
van de vereniging. Een unieke situatie in 
pensioenland die we met elkaar moeten 
koesteren en voortzetten.

Nogmaals felicitaties met het 25 jarig bestaan 
van de vereniging en met het vertrouwen dat 
de goede relatie van de vereniging met het 
fonds ook de komende jaren wordt voortgezet.

Jeppe Machielsen
Voorzitter bestuur 

Stichting Nedlloyd Pensioenfonds
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25 JAAR DNP

DNP 25 jaar
terugblik door Ger Sweijen, 
mede oprichter van DNP, 
erelid van de vereniging 
en voorzitter van de 
deelnemersraad van het 
Nedlloyd Pensioenfonds van 
maart 1996 tot september 
1996 en lid en plv. voorzitter

van het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds 
van september 1996 tot 1 januari 2004.

Begin 1990 werd ik gepensioneerd na een ruim 
40 jarig dienstverband met de KJCPL, later 
Nedlloyd en begon een nieuwe levensfase. 
Gedurende de werkzame periode dacht je 
nauwelijks aan pensioen, ik denk hoofdzakelijk 
omdat je er van uitging dat e.e.a. prima 
geregeld was. Toen echter eind 1991 het Maxwell 
schandaal bekend werd, waarbij £ 476 miljoen 
verloren ging, was dit, althans voor mij, een 
soort “wake up call”

Begin 1993 werd bekend dat het Nedlloyd 
Pensioenfonds een aanmerkelijk belang in de 
onderneming Nedlloyd had genomen waardoor 
het aandelen kapitaal van Nedlloyd met 9,24% 
werd vergroot. Dit was voor mij aanleiding om 
schriftelijk enkele vragen te stellen aan een 
deelnemer bestuurslid van het fonds. 
lk was niet onder de indruk van het antwoord 
en evenmin van een latere mededeling van het 
Pensioenfonds aan de gepensioneerden met 
onder andere het argument “dat er vertrouwen 
was dat het aandeel Nedlloyd zich in de toekomst 
positief zal ontwikkelen”.
Tevens werd melding gemaakt dat de 
statuten van het fonds inmiddels waren 
aangepast in verband met de instelling van 
een deelnemersraad. Dit was voor mij reden 
om een vijf-tal personen te benaderen om op 
korte termijn te komen tot de oprichting van 
een vereniging die de gepensioneerden kon 
vertegenwoordigen. 
Dat waren de heren Van Gilst, Lageman, 
van Meyenfeldt, Dirkzwager en

Yssel de Schepper en werd de initiatiefgroep  
een feit.
Nu kon gewerkt worden aan de oprichting van 
een vereniging, zoals voorzien in de toenmalige 
pensioen- en spaarfondsenwet (thans de 
pensioenwet). In augustus 1993 besloot het 
Pensioenfonds onze brief aan gepensioneerden 
om lid te worden van de Vereniging van 
Gepensioneerde Deelnemers Nedlloyd 
Pensioenfonds i.o. uit te laten gaan. lk had míj 
voorgenomen dat als er minder dan 150 reacties 
zouden zijn, wij van verdere actie zouden afzien, 
doch er waren meteen zo’n 1.400 aanmeldingen 
zodat de kas - die leeg was de gehele periode - 
nu behoorlijk gevuld werd.

Hierna volgde de deelnemersraadverkiezingen 
van kandidaten (9), waarvan vier namens de 
initiatiefgroep, die met grote meerderheid werden 
gekozen t.w. de heren Sweíjen, Frikkee en Ellens en 
Mejuffrouw Van der Wal. Vervolgens werd besloten 
de oprichtingsvergadering van de vereniging 
(DNP) te organiseren met een bestuursvoordracht 
van vijf personen t.w. de heren Postuma, Van de 
Ree, Oosterbaan, Kooyman en Van Gilst. Deze 
vond plaats op 23 maart 1994. Een kerkgebouw in 
Baarn, versierd met rederijvlaggen, was de locatie 
en er waren 230 aanwezigen, die zich akkoord 
verklaarden met de voorgestelde doelstellingen.
Na verloop van tijd werd ik in 1996 gevraagd 
om namens de Centrale Ondernemingsraad 
zitting te nemen in het bestuur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds, waar ik een flink aantal jaren aan 
heb besteed en met grote voldoeníng op terugkijk.

Ger Sweijen
Erelid DNP
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Een terugblik door Huub van Gorp, 
erelid DNP. Huub was voorzitter van het
bestuur van DNP van 2002 tot 2008. 
Ook was hij lid en plv. voorzitter van het 
bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds 
van 1 januari 2003 tot 1 januari 2015.

In de achterliggende 25 jaar is er door DNP, de 
gepensioneerden en slapers, veel bereikt. DNP startte 25 jaar geleden met een soort 
“opstand” tegen de Raad van Bestuur en het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds 
omdat Nedlloyd geld uit het pensioenfonds wilde hebben en na overleg ook daadwerkelijk 
gekregen heeft.

De Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds werd dan ook opgericht 
door een aantal gepensioneerde Nedlloyd medewerkers om te voorkomen 
dat er te veel geld uit de kas zou gaan zonder compensatie en ten koste van 
de gepensioneerden en slapers.
Onder leiding van Eelco Postuma als voorzitter groeide de Vereniging DNP 
snel uit tot 3.000 leden. De verdere voorgeschiedenis laat ik echter graag 
over aan mijn voorgangers in DNP en het NPF bestuur.

In 2002 heb ik, Huub van Gorp, het voorzitterschap overgenomen en 
beleefden we als DNP best spannende jaren. Als uiting daarvan waren de 
grote jaarlijkse vergaderingen in het Jaarbeursgebouw te Utrecht, waarbij 
meer dan 600 gepensioneerden enthousiast voor hun belangen opkwamen 
inclusief verzet tegen het bestuur van het Pensioenfonds.

Een aantal leden, onder leiding van de heer Frankema, was zeer sceptisch. 
Die bepleitten, dat het Nedlloyd Pensioenfonds extra grote uitkeringen aan 
de gepensioneerden zou doen. Dit was echter niet de bedoeling en was/is 
statutair ook niet geoorloofd.

Langzaam maar zeker verdwenen de tegenstellingen. Er moest gewerkt worden aan een 
betere verstandhouding met het Pensioenfonds. Een ieder begon te begrijpen dat het 
belang van gepensioneerden, slapers en actieve deelnemers synchroon lopen met de 
ambitie van het fonds: namelijk jaarlijkse indexatie van de pensioenen.
Een ander belangrijk punt was en is om goed gekwalificeerde gepensioneerden in het 
bestuur en andere organen van het Pensioenfonds te krijgen. Mijn opvolger Haye van 
Noord heeft dat voortreffelijk aangepakt en is er nu een goede harmonie tussen DNP en 
het Pensioenfonds ontstaan. Het gaat goed: er wordt weer geïndexeerd!!
Ik spreek dan ook de wens uit dat de samenwerking tussen het Pensioenfonds en DNP 
bestendigd wordt en verder wordt verbeterd.

DNP: GEFELICITEERD MET DEZE MIJLPAAL.

Huub van Gorp
Oud-voorzitter DNP

1994-2019
DNP 25 jaar
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25 JAAR DNP

25 jarig jubileum DNP
Een terugblik door Haye van Noord, erelid van 
DNP. Haye was voorzitter van het bestuur van 
DNP van 2006 tot 2015. En tevens is hij lid 
geweest van het verantwoordingsorgaan van 
het Nedlloyd Pensioenfonds van 1 juli 2015 tot 
1 juli 2016.

Allereerst wil ik DNP van harte gelukwensen 
met het bereiken van deze mijlpaal. Voor mij 
was het niet alleen een voorrecht, maar ook een 
genoegen om negen jaar deel uit te maken van 
het bestuur, waarvan zes als voorzitter. Maar 
hoe kwam ik hier eigenlijk in terecht en wat 
vond ik?

Na een loopbaan van 41 jaar op de kantoren in 
binnen- en buitenland van KNSM, Mammoet, 
Ruys, Nedlloyd Lijnen 
en P&O Nedlloyd, ging 
ik in 2005 met pensioen. 
Vrijwel meteen daarna 
werd ik geronseld voor 
het bestuur van DNP 
door Huub van Gorp, de 
toenmalige voorzitter. Ik 
wist echter niets van pensioenen en had een 
pensioeninkomen altijd gezien als een 
soort vanzelfsprekendheid voor later zorg. 
De leemte in mijn materie deskundigheid werd 
snel gevuld door een paar stoomcursussen en 
goed luisteren naar mijn medebestuursleden. 
Ik kwam toen tot het besef dat ons pensioenfonds 
een groot goed is, waarvan we het behoud en de 
zelfstandigheid moeten koesteren. 

Meer dan 75% van het pensioenvermogen 
in Nederland (op dit moment een bijna 
onbeschrijfelijk totaal bedrag van € 1.300 
miljard!) zit bij de bedrijfstakpensioenfondsen 
(met giganten als de fondsen van de 
ambtenaren, de zorg, de metaalbonden, de 
bouw, etc.). 

Alle aandacht van de politiek en in de 
media gaat daar naar uit. Ons NPF is in 
die context slechts een middelgrote speler 

in het relatief kleine veld van minder dan 
25%. En de trend was, en is, om de kleinere 
ondernemingspensioenfondsen te laten opgaan 
in de bedrijfstakpensioenfondsen of onder te 
brengen bij verzekeringsmaatschappijen. 
Voor DNP, als belangenbehartiger van de 
gepensioneerden en slapers, was het van 
groot belang om voor vol te worden aangezien 
door het NPF bestuur en medezeggenschap te 
verwerven. In de afgelopen 15 jaar zijn wij hier 
steeds beter in geslaagd. DNP werd uiteindelijk 
erkend als de formele vertegenwoordiger 
van de gepensioneerden en slapers (zoals de 
ondernemingsraad dat is van de werknemers 
in actieve dienst), met drie permanente 
zetels in het bestuur van het fonds. Zo ook 
een meerderheid in de adviesraad en later 
het verantwoordingsorgaan. Om hiervoor 

deskundige kandidaten 
te leveren streven wij het 
kweekvijver concept na: 
geschikte kandidaten met 
een verworven mate van 
deskundigheid kunnen 
vanuit het DNP bestuur 
doorstromen naar het 

verantwoordingsorgaan en/of het NPF bestuur. 
Persoonlijk vond ik ook altijd de externe 
contacten van belang: wat gebeurt er bij andere, 
vergelijkbare fondsen, en wat doen andere 
verenigingen van gepensioneerden zoal? De 
koepelorganisaties NVOG 
en later KNVG boden hiertoe 
een goede gelegenheid. Het 
bleek echter dat wij eerder 
een voorbeeld waren van hoe 
het wel moet, dan dat wij van 
anderen konden leren.
DNP heeft in de afgelopen 25 
jaar haar bestaansrecht luid en 
duidelijk bewezen. 
En dit wordt vakkundig en 
toegewijd inhoud gegeven 
door het huidige bestuur.

Haye van Noord
Oud-voorzitter DNP

DNP heeft
bestaansrecht 

bewezen
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Een terugblik door Roelof Corten, erelid van DNP.
Roelof is lid geweest van het bestuur van het Nedlloyd 
Pensioenfonds van 1 september 1978 tot 11 september 1996 
en lid en voorzitter van de deelnemersraad (later adviesraad)
van het fonds van 1 april 2000 tot 31 mei 2011.

Jarenlang heb ik onze vereniging vertegenwoordigd in de 
Deelnemersraad en Adviesraad van het Nedlloyd Pensioenfonds. 
Het was prettig te ervaren dat de kritische maar positieve opstelling van 
onze DNP weerklank vond bij het NPF-bestuur, waardoor daarmee een 
respectvolle opbouwende relatie ontstond.
Mede hierdoor hebben de gepensioneerden bij ons pensioenfonds 
allengs een adequate vertegenwoordiging en invloed gekregen. Door 
alle ontwikkelingen rond Nedlloyd in de afgelopen jaren was dat ook 
hard nodig. Door het opzeggen van de uitvoeringsovereenkomsten 
met de werkgevers, ontstaat straks weer een geheel nieuwe situatie en 
zal een intensieve betrokken inspanning van onze DNP onverminderd 
noodzakelijk blijven.

Ik wens ons DNP-bestuur veel wijsheid en succes toe.

Roelof Corten
Erelid DNP

25 JAAR DNP
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PUZZEL

25 JARIG JUBILEUM VAN DE VERENIG
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De opzet van deze puzzel is als altijd: Bij een goede oplossing verschijnt in de gemarkeerde verticale kolom een toepasselijke  
uitspraak. Als u deze uitspraak vóór 25 januari 2019 per e-mail of briefkaart inzendt aan de secretaris van DNP (voor gegevens zie  
colofon), onder vermelding “Puzzel december 2018”, met uw naam en adres, maakt u kans ingeloot te worden voor een leuke prijs.  
De uitslag verschijnt in het volgende nummer van het DNP INFO bulletin. Veel plezier met deze breinkraker!

Toelichting: Als hulpmiddel 
wordt een zestal medeklinkers 
gegeven. Hetzelfde cijfer in 
een hokje betekent dezelfde 
letter. Een lange “ij” wordt 
geschreven als één letter “y”.

1. Die wateroverlast is voor later zorg (9) 

2. Hij was de zendeling aan boord (9)  

3. Werd deze dictator opgehokt? (6) 

4. 50% van een Frans station is idioot (5+4) 

5. Marihuana container (6) 

6. De havenstad van popster Michael (12) 

7. Superblanke zeeheld (5+2+4) 

8. Dit fraaie zeilschip heeft aan het eind iets  

sneus (10) 

9. Fiscaal vermogen van een laadbak (9) 

10. Een smakelijke vogel van ongeveer 17 cm (7) 

11. De angst bij voetballers om in bad te gaan (9) 

12. En de coach van hun tegenstander volgens 

Mozart (3+8) 

13. Winstuitkering met 3D (8) 

14. Zo begroette Sien haar makker bij  

Shakespeare (7) 

15. Opgave 2 zal je mores leren (5) 

16. Dolfijnen in de Biesbosch? (8) 

17. De gulle gever onder de expediteurs (8) 

18. Na een WK wissel gaat de pleisteraar schepen 

beladen (9) 

19. De kloosterlingen bij het captains dinner (10) 

20. Nike in Rome (8) 

21. Deze druif is zwart, wit of grijs (5) 

22. Het graafschap van de terriër en de pudding (9) 

23. De zeilboot van Mark Twain’s geesteskind (7) 

24. Het bruine oliestaatje (6) 

25. Met een S voor dit vakantiegebied kom je bij de 

strafkolonies van opgave 3 (7) 

26. De rups van het grondverzet (11) 

27. Met afstand de beste jazz musicus (5) 

28. Wie bij Ajax op bezoek komt, gaat eraan (5) 

29. Onderwaterjutter (11) 

30. Hijsen maar, het is dansen bij zwaar weer (8)

UITSLAG PUZZEL DNP INFO BULLETIN 61 VAN MEI 2018
De goede oplossing van de puzzel in het vorige bulletin is: de alv was als vanouds een succes. 
De winnaar, door loting bepaald, is: Mevr. Scheer uit Oud-Beijerland.

De volledige oplossing van de puzzel is:
1. Hudson 2. Veteraan 3. Monarchie 4. Dylan 5. Havana 6. Blauwhelm 7. Santa Maria 8. Erasmus 9. Kielhalen 10. Balboa 11. Coaster 
12. Pechvogel 13. Modaal 14. Aluinaarde 15. Utopia 16. Junk 17. Branding 18. Oversteek 19. Hofmeester 20. Kogelvis 21. Duinen 
22. Lamsoor 23. Bounty 24. Grachten 25. Pitchen 26. Bontekoe 27. Patryspoort
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LAATSTE 
PENSIOENNIEUWS
Mislukken overleg nieuw pensioenstelsel
Minister Koolmees (SZW) heeft onlangs de 
Tweede Kamer via een brief geïnformeerd dat 
er geen akkoord is over de vernieuwing van 
het pensioenstelsel. De minister stelt dat er 
intensieve gesprekken zijn gevoerd binnen de 
Sociaal - Economische Raad (SER) en tussen 
het kabinet en sociale partners, maar dat deze 
gesprekken niet tot overeenstemming hebben 
geleid. Volgens de minister is het stelsel 
dringend aan vernieuwing toe, de noodzaak 
hiervan wordt door verschillende partijen al 
jaren breed gedeeld. De minister stelt dat 
het kabinet helaas heeft moeten constateren 
dat een akkoord met sociale partners nu niet 
mogelijk is en dat de verwachting van het 
kabinet is dat dit op korte termijn ook niet 
mogelijk zal zijn. Wat betreft de vervolgstappen 
laat de minister weten dat het kabinet zich nu 
beraadt op het vervolgproces, want de urgentie 
voor vernieuwing van het pensioenstelsel blijft 
volgens het kabinet onverminderd groot.

AOW-leeftijd in 2024 blijft 67 jaar en drie 
maanden. 
Op 1 november jl. heeft minister Koolmees 
(SZW) de Tweede Kamer geïnformeerd over 
de AOW-leeftijd in 2024: deze blijft 67 jaar en 
drie maanden. De minister stelt dat in de wet is 
vastgelegd dat een eventuele verdere verhoging 
van de AOW-gerechtigde leeftijd jaarlijks wordt 
bepaald aan de hand van de gemiddelde 
resterende levensverwachting op 65-jarige 
leeftijd. Deze wordt telkens vijf jaar van tevoren 
aangekondigd. Vorig jaar is de AOW-gerechtigde 
leeftijd voor 2023 vastgesteld op 67 jaar en  
drie maanden. Voor 2024 zal deze op 67 jaar en 
drie maanden blijven.

Bewijs van leven door Nederlanders in het 
buitenland. 
De minister heeft aangegeven in gesprek te 
zijn gegaan met de SVB over de mogelijkheid 
voor pensioenuitvoerders om het bewijs van 
leven van Nederlandse gepensioneerden die 
in het buitenland wonen, te kunnen opvragen 
bij de SVB. De minister stelt hierover het 
volgende: van in het buitenland wonende 
AOW’ers controleert de SVB regelmatig het in 
leven zijn. Het resultaat hiervan legt de SVB 
vast in de Basisregistratie personen (BRP). De 
Basisregistratie personen (BRP) bestaat uit twee 
registers, te weten het ingezetenen deel (de 
gemeenten) en de Registratie niet-ingezetenen 
(RNI). 

Een pensioenuitvoerder, die geautoriseerd is 
op de BRP voor zijn (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden, ontvangt automatisch 
een melding uit de BRP als een persoon is 
overleden. De SVB vraagt jaarlijks een formeel 
levensbewijs op bij de gepensioneerde. Dit 
levensbewijs wordt vervolgens opgenomen 
in de RNI. Indien een pensioenuitvoerder dit 
accepteert als een geldig bewijs van leven, 
hoeven zij geen bewijs van leven meer op te 
vragen bij de gepensioneerde in het buitenland. 
Het bestuur van DNP zal een vinger aan de pols 
houden.
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MEDEDELINGEN EN WERVING

25 jarig jubileum DNP 1994 – 2019
De volgende Algemene Ledenvergadering

van onze vereniging vindt plaats 

op woensdag 20 maart 2019 
in het Beatrixtheater in Utrecht.

Het bestuur zal aandacht besteden aan de 
viering van het 25 jarig jubileum

en voor u een aantrekkelijk programma organiseren. 

Reserveer de datum in uw agenda!!
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KINDEREN AAN BOORD
Varen, dat is een feest! Zeker voor de 
passagiers, en misschien wel in het bijzonder 
voor de kleinste passagiers die op de vroegere 
passagiersschepen en de huidige cruiseschepen 
verblijven. Zij worden op allerlei manieren in de 
watten gelegd. Denk maar aan de zwembaden 
op het cruiseschip, een breed aanbod van 
computerspelletjes en een eigen kinderdisco. 
Ook op de passagiersschepen uit vervlogen 
tijden kregen de kinderen volop aandacht, maar 
op een andere manier.

Wist u, dat er aan boord van elk 
passagiersschip vroeger een kinderkamer 
was? Die was onderdeel van de eerste klas 
accommodaties, hoewel enkele schepen 
ook een tweede klas kinderkamer hadden. 
In die kinderkamers werden de kinderen 
de hele dag vermaakt met spelletjes of 

poppenkastvoorstellingen en er was volop 
speelgoed aanwezig. De ruimte was hetzelfde 
ingericht als andere eerste klas salons aan 
boord, maar met oog voor de kinderen in 
de detaillering. Zo waren de wanden van 
de kinderkamer eerste klas van de ‘Oranje’ 
versierd met een afbeelding van de Ark van 
Noach en panelen met zeilschepen. Die panelen 
zijn bewaard gebleven en nu te zien in de 
tentoonstelling MS Oranje – Koers gewijzigd in 
Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.

Terwijl de kinderen zich in de kinderkamer 
vermaakten, genoten moeder en vader elders 
op het schip in de rooksalon, muzieksalon of 
op het zonnedek. De kinderen werden daarom 
verzorgd door kinderjuffen, die meestal in 
dienst van de rederij werkten maar soms ook 
met de gezinnen meekwamen (de baboe). De 
kinderjuffen deden spelletjes, lazen voor en 
hielpen bij het eten. Want de kinderen kregen 
in de kinderkamer ook hun eigen maaltijden 
geserveerd. Voor die kindermaaltijden werden 
prachtige, kleurrijke menukaarten ontworpen. 
De illustraties waren speciaal op de kinderen 
afgestemd en zo ook de maaltijden, zoals 
duidelijk wordt als je de menu’s gaat lezen. 

In de verzameling van de Stichting Nedlloyd 
Kunstbezit zijn mooie kindermenu’s bewaard 
gebleven, leest u mee? 
Op de ‘Johan van Oldebarnevelt’ werd op 
22 november 1932 een heerlijke “soep van 
Assepoester en compote uit Luilekkerland” 
geserveerd. Het Feest Menu van dinsdag 
21 april 1936 aan boord van de ‘Indrapoera’ 
van de Rotterdamsche Lloyd was “voor alle 
kinderen te saam, een feestdiner op de oceaan 
[…] met croquetten van Holle Bolle Gijs en IJs 
uit het circus Hagenbeck”. Het water loopt je in 
de mond… 

Hele smakelijke feestdagen en een 
voortvarend 2019!

Irene B. Jacobs
conservator 

Maritiem Museum Rotterdam
Kindermenukaart van de ‘Johan 

van Oldebarnevelt’

Kinderkamers aan boord van de 

‘Dempo’ en de ‘Oranje’.
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MARITIEM MUSEUM

Gaat u met 
ons in zee? 
Word Vriend van het Maritiem Museum 
Rotterdam.
In het Maritiem Museum Rotterdam 
ontdekt elke bezoeker de enorme invloed 
van de maritieme wereld op ons dagelijks 
leven. In eigentijdse tentoonstellingen 
nemen we u mee op reis door ons 
maritieme heden en verleden. Het 
museum ligt in de oudste en grootste 
museumhaven van Nederland, waar 
jong en oud beleeft hoe de wereldhaven 
Rotterdam op deze plek begon.

Rondom het Maritiem Museum bestaat 
een brede kring van maritieme liefhebbers 
en cultureel geïnteresseerden. Middels 
een vriendschap met het museum zijn 
zij nauw bij het reilen en zeilen van 
het museum betrokken. De vrienden 
ontmoeten elkaar in het museum tijdens 
openingen, rondleidingen of lezingen. Er 
zijn verschillende soorten vriendschappen, 
voor een of twee personen of voor een 
gezin: Vrienden, Begunstigers en Patroons. 
De meest betrokken vrienden zijn onze 
Patroons, wiens bijdragen van € 1000 per 
Patroon worden besteed aan het in stand 
houden van onze maritieme collectie. De 
Patroons worden nauw betrokken bij het 
restauratietraject van het museum.

Bert Boer
Algemeen Directeur
 Maritiem Museum

Kinderkamers aan boord van de 

‘Dempo’ en de ‘Oranje’.

Kindermenukaart van de 

‘Indrapoera’
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Neem contact op met relatiebeheerder May Yan van Ham via: relatiebeheer@maritiemmuseum.nl of 
bel 010 413 26 80 | Zie ook: www.maritiemmuseum.nl/steun-ons

WILT U EEN VRIENDSCHAP 
AANGAAN MET HET 

MARITIEM MUSEUM? 
OF MEER WETEN? 
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MARITIEM MUSEUM

VOLOP ACTIVITEITEN 
TIJDENS DE 
KERSTVAKANTIE IN HET 
MARITIEM MUSEUM 
ROTTERDAM
Jong en oud kunnen samen met een echte robot 
op ontdekkingsreis! Iedere dag is er om 14:00 
uur een familierondleiding onder leiding van een 
slimme robot. 
In de rondleiding ontdek je welke eigenschappen 
je moet bezitten om een ontdekkingsreiziger te 
worden en per schip op avontuur te gaan. 

In de tentoonstelling Expeditie Knappe Koppen 
zie je hoe mensen in de tijd van de VOC op reis 
gingen en nieuwe dieren, planten en volken 
ontdekten. 

In de tentoonstelling Zeekastelen kom je meer 
te weten over cruisevaart. Wat doe je aan boord, 
waar ging men naartoe en hoe groot is zo’n 
cruiseschip nou eigenlijk? 

In de tijd van de VOC bestonden er nog geen 
fototoestellen. Wanneer je op reis een nieuw dier, 
plant of iets anders interessant ontdekte moest je 
die heel precies natekenen. 
Ook alle landkaarten werden met de hand 
getekend. Men tekende wat men zag, soms met 
een beetje fantasie. 
In de entreehal van het Maritiem Museum kan je 
op 27 december en 4 januari zelf een landkaart 
tekenen. Welke vorm krijgt het land? Zijn er 
bijzondere planten en dieren en hoe kleden de 
mensen zich die daar wonen?

Workshop verrekijker of fototoestel maken op 
28 december, 2 en 3 januari. Wanneer je op 
ontdekkingsreis gaat is het leuk om wat je ziet 
en ontdekt vast te leggen. Soms is je ontdekking 
heel ver weg en dan kan je met je fototoestel 
inzoomen of gebruik maken van een verrekijker. 
Maak in deze workshop je eigen verrekijker of 
fototoestel en ga op ontdekkingsreis langs de 
tentoonstellingen in het museum en de Maritiem 
Museum Haven. 

Spot je onze dieren in de haven? 
We hebben een paard, een hond, 
kippen en ook nog een paar scheepsratten!

Iedere dag van 22 
december t/m 6 januari 
behalve 1e Kerstdag en 
Nieuwjaarsdag.

Workshop tekenen op 27 
december en 4 januari 
tussen 12 en 16 uur. 
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Han van Manen
Voorzitter
voorzitter@vereniging-dnp.nl

Sim Coenradi
Secretaris 
secretaris@vereniging-dnp.nl

Hans Ulrich
jc-ulrich@vereniging-dnp.nl

Hennie Rijntjes
Vice Voorzitter
h.rijntjes@vereniging-dnp.nl

Kees Pool
Penningmeester
penningmeester@vereniging-dnp.nl

Hans Muis
hans@muisfamily.nl

Jeanne Vermaat
ledenadministratie
Boompjes 643
3011 XZ Rotterdam
ledenadmin@vereniging-dnp.nl
telefoon 010 - 4137854

Bert Tibben
bert.tibben@vereniging-dnp.nl

Ton Zimmerman 
ton.zimmerman@vereniging-dnp.nl

Bestuurssamenstelling vanaf maart 2018
Vereniging Deelnemers Nedlloyd Pensioenfonds
www.vereniging-dnp.nl

Opmaak en productie
Efficiënta Offset
www.efficienta.nl
Krimpen aan den IJssel

fotografie: 
h. budding en a. schmale 

Bankrekeningnr. DNP
NL65 ABNA 0 475 377 184

Vereniging DNP is aangesloten bij 
de Koepel van Nederlandse Verenigingen 
van Gepensioneerden KNVG 
www.knvg.nl

COLOFON

Vereniging van Gepensioneerden van de 
voormalige N.V. Koninklijke Rotterdamsche 
Lloyd- Wm Ruys & Zonen
Secretariaat: KRL/WRZ, 
Marijke Staete 41, 
2931 WB Krimpen a/d Lek 
Telefoon: 0180 - 51 35 05
E-mail: krl.wrz@hetnet.nl
Bijeenkomsten: Eerste zaterdag in januari 
Nieuwjaarsreceptie. 
Vergaderingen per convocatie

Vereniging van Oud-Employé’s der Vereenigde Neder-
landsche Scheepvaartmaatschappij (V.N.S.)
Secretariaat: P.Th. Wagner, Westdijk 26, 1847 LH 
Zuidschermer
Telefoon: 072 - 504 43 66
E-mail: wagner@hetnet.nl
Clubblad: VNS T&T (Toen en Thans) - Vier keer per jaar
Bijeenkomsten: Vier keer per jaar, 

Vereniging van Oud-KNSM-ers   
Secretariaat: Mevr. Joyce Goede, Parkwijklaan 193, 
1326 JS Almere
Telefoon: 036 - 535 43 85 
E-mail: joyce.goede@hotmail.com
Clubblad: De Kroonvaarders - vier keer per jaar.
Bijeenkomsten: Na convocatie

Vereniging van Oud-personeel der Koninklijke 
Java-ChinaPaketvaart Lijnen N.V.
Secretariaat: Bert Pleizier, Joh. Vermeerstraat 1, 
9312 PZ Nietap
Telefoon: 0594 - 512265
E-mail: b.pleizier@wxs.nl
Clubblad: RIL - Post, twee keer per jaar. 
Redactie: henk.j.kers@hetnet.nl tel: 070 - 320 18 44

Oud-Gezagvoerders der Stoomvaart Mij. 
‘Nederland’ Voorzitter: H. Poelenjee
Secretariaat: J. Planken,
Telefoon: 0299 - 47 38 47 
E-mail: plankenjohn@gmail.com
Bijeenkomsten:  Diverse locaties in het land

Verenigingen van oud-personeel

De volledige lijst van verenigingen/groepen is te vinden op www.vomo.nl


