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Kroon
Als je nu ‘kroon’ zegt, zal iedereen toch direct een relatie leggen met Corona,
en niet met Kroonvlag. Die ex-werknemers hebben trouwens nog een
vereniging onder de naam ‘Kroonvaarders’. Het virus heeft heel wat
teweeggebracht. Uw grijze muis heeft een paar kippen rondlopen en is dus
wel bekend met wat een virus doet: ophokken die beesten. Maar dat we zelf
ooit ‘opgehokt’ zouden gaan worden, had ik nooit kunnen bevroeden. Het
land wordt er wel wat ordelijker door. De handvaten van je winkelkarretje
worden keurig voor je schoongemaakt. Bij de drogist moet je de aangegeven
route volgen, inclusief afgezette zijpaden. Bij het gaan naar de winkel kun je
gewoon midden op straat lopen. En voor dat alles krijgen we ook nog
allemaal een complimentje van onze regering.
Intussen heeft dat pessie (Rotterdams voor ziekte) ons wel in de greep. En
we voelen mee met de intussen al vele nabestaanden van degenen die als
gevolg van deze nare ziekte overleden zijn. Toch nog een andere gedachte.
Het begrip ‘kwetsbare ouderen’ begint me wel de keel uit te hangen. We
weten nu wel dat we kwetsbaar zijn, hoewel velen van onze leeftijdgenoten
zich helemaal niet zo kwetsbaar voelen. Integendeel. Anderzijds is het weer
eens een ander geluid dan ‘die ouwetjes die onze pensioenen opmaken’. Dan
zijn we blijkbaar niet zo kwetsbaar.
Ik hoop in ieder geval dat onze pensioenvoorziening niet al te zeer gekwetst
gaat worden. Beste mede gepensioneerden van Nedlloyd: ik wens jullie van
harte veel sterkte om deze tijd door te komen.
 
Uw Grijze Muis
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Van de voorzitter
Nu de DNP Jaarvergadering op 18 maart jl. tot onze spijt niet door kon gaan,
en u dus ook niet in de gelegenheid was de besturen van het Pensioenfonds
en van DNP vragen te stellen, lijkt het ons juist u door middel van deze
Nieuwsbrief te informeren. Niet alleen het niet doorgaan van onze
jaarvergadering was het gevolg van het corona virus, dit virus heeft ook
gevolgen binnen de pensioenwereld. Daarbij komt de onrust rond het virus in
de tijd gelijk met de onderhandelingen tussen de sociale partners over een
nieuw pensioenstelsel. Over beide, consequenties van het virus en voortgang
in de onderhandelingen, heeft onze secretaris weer veel wetenswaardigs bij
elkaar verzameld. Zie hieronder.
Wat ons allen natuurlijk het meest interesseert, zijn de mogelijke gevolgen
voor het Nedlloyd Pensioenfonds. In het laatste Nedlloyd PensioenNieuws
(voorjaar 2020) laat het bestuur van het Nedlloyd Pensioenfonds ons weten
dat er op dit moment geen gevolgen van het virus, merkbaar voor de
deelnemers zullen zijn. Natuurlijk, de dekkingsgraden hebben te lijden van de
malaise op de beurzen, met daardoor een aanzienlijk lagere dekkingsgraad,
echter gevolgen in de zin van mogelijke kortingen op onze pensioenen liggen
niet in de lijn der verwachting. En een al dan niet gedeeltelijke indexering
wordt pas in november bepaald aan de hand van de dekkingsgraad per eind
september, maar ook rekening houdend met de vooruitzichten op het moment
van besluitvorming.
Wat betreft de gevolgen voor het Nedlloyd Pensioenfonds van de
onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel hebben wij nog steeds het
idee dat wij, als inmiddels gesloten fonds, er niet veel van zullen merken. Wat
mogelijk wel voor ons Pensioenfonds van belang is, is de mogelijk andere
inzet van de rekenrente om toekomstige verplichtingen te berekenen. Als dat
zo zou zijn, dan is het denkbaar dat het bestuur haar beleid ten aanzien van
mogelijke indexeringen zal moeten aanpassen. Daar is nu echter nog niets
over te zeggen. Belangrijke beslissingen als het afschaffen van de
doorsneepremie (voor het NPF toch al niet van toepassing) en het ombouwen
van bestaande pensioenrechten in een nieuw systeem, zullen voor een
gesloten fonds niet van belang zijn, is de verwachting.
Rest mij u veel leesplezier toe te wensen met deze Nieuwsbrief. En u weet,
als er nog vragen zijn, u kunt ons altijd benaderen.
E-mail: secretaris@vereniging-dnp.nl
 
Han van Manen
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Han van Manen
voorzitter
 
Stuurgroep verkent een nieuw contract zonder rekenrente en
pensioenaanspraken
De stuurgroep die het pensioenakkoord uitwerkt, verkent een nieuw
pensioencontract zonder rekenrente en pensioenaanspraken. Dit is bevestigd
door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Volgens de
woordvoerder betekent dit geen breuk met de afspraken in het
pensioenakkoord. Het onderzoek moet uitwijzen of de rentegevoeligheid naar
beneden kan. Sinds het pensioenakkoord van juni 2019 is de rente verder
gedaald. Werkgevers, vakbonden en het kabinet, die nu samen het
pensioenakkoord uitwerken, zijn tot de conclusie gekomen dat
pensioenfondsen onder de nieuwe regels net zo kwetsbaar zijn voor de
almaar dalende rente.
In de variant die nu onderzocht wordt, is er helemaal geen toekomstige
pensioenbelofte meer. Het nu opgebouwde pensioenkapitaal wordt leidend:
alle ingelegde premies plus de behaalde beleggingswinst. Pas richting het
einde van de loopbaan wordt duidelijk hoe hoog de maandelijkse uitkering
van iemand is.
Dat betekent dat pensioenfondsen niet continu hoeven te rekenen of ze
genoeg geld hebben voor alle beloftes in de verre toekomst. De rekenrente
wordt minder belangrijk. Wel zullen fondsen hun deelnemers een indicatie
blijven geven over wat voor toekomstige uitkering zij mogen verwachten. Bij
die voorzichtige indicaties mogen fondsen er waarschijnlijk wél van uitgaan
dat het geld sneller rendeert dan veilige obligaties, omdat zij het geld
bijvoorbeeld ook beleggen in risicovolle aandelen en vastgoed.
Het is overigens nog lang niet zeker dat dit plan doorgang vindt, zeggen
betrokkenen. Het is een verregaand voorstel. Vakbonden zullen nog minder
zekerheid moeten accepteren en D66’er Koolmees zal de rekenrente moeten
loslaten. Beide concessies liggen gevoelig bij de achterban.
 
Bron: Pensioen Pro, 27 februari 2020
 
Verbond van Verzekeraars: Bijna helft Europeanen spaart niet voor
pensioen
Uit onderzoek van Insurance Europe onder 10.000 mensen in tien Europese
landen blijkt dat 43% niets privé spaart voor hun pensionering. Tevens kwam
naar voren dat de veiligheid van het ingelegde geld de hoogste prioriteit heeft



naar voren dat de veiligheid van het ingelegde geld de hoogste prioriteit heeft
bij de respondenten. Daarnaast wil twee derde van de respondenten
informatie over pensioenproducten digitaal ontvangen. Respondenten zijn het
meest geïnteresseerd in informatie over garanties, evenals kosten, risico's,
uitbetalingen en beleggingsprestaties. Ze zijn het minst geïnteresseerd in het
ontvangen van informatie over beleggingsstrategieën, overdracht van
pensioenen en overstappen.
 
Bron: Verbond van Verzekeraars ‘Bijna helft Europeanen spaart niet voor
pensioen’, 28 februari 2020
 
DNB onderzoekt maatregelen voor pensioenfondsen en verzekeraars
vanwege de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus
De uitbraak van het coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de
Nederlandse economie. Ook de financiële sector wordt hierdoor geraakt. Om
de economische schade zoveel mogelijk te beperken, is het cruciaal dat de
financiële sector goed blijft functioneren. Ook pensioenfondsen en
verzekeraars worden geraakt door deze crisis. DNB onderzoekt daarom
mogelijke maatregelen om de gevolgen voor deze sectoren te beperken.
DNB heeft toegezegd dat zij pensioenfondsbesturen zo veel mogelijk zal
ontlasten en zal kijken naar knelpunten die zich voordoen. Bij lopende en
nieuwe toezichtonderzoeken stemt DNB af met de instellingen om rekening te
kunnen houden met de beschikbaarheid van mensen aan beide kanten.
Wijzigingen in de toezichtkalender worden zo snel mogelijk door DNB
gemeld. De lopende herstelplannen (met ijkpunt 1 januari 2020) moeten eind
maart bij DNB binnen zijn. Hier geldt dat DNB zal kijken naar eventuele
individuele verzoeken om uitstel.
 
Bron: Persbericht DNB, 17 maart 2020
 
Pensioenfederatie in overleg over oplossingen voor korte en langere
termijn vanwege coronacrisis
De Pensioenfederatie is in overleg met de overheid, toezichthouders, sociale
partners en andere koepels om oplossingen te bespreken voor knelpunten
die ontstaan door de huidige coronacrisis.
Coulance aan werkgevers 
De Pensioenfederatie heeft samen met het Verbond van Verzekeraars en de
Stichting van de Arbeid, pensioenuitvoerders gevraagd om coulant om te
gaan met betalingsregelingen van werkgevers die acute liquiditeitsproblemen



gaan met betalingsregelingen van werkgevers die acute liquiditeitsproblemen
hebben door de coronacrisis.
Compensatie voor de pensioenpremie
De Pensioenfederatie heeft samen met de Stichting van de Arbeid en het
Verbond van Verzekeraars het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gevraagd om werkgevers, naast een tegemoetkoming in de
loonkosten, compensatie te bieden voor zowel het werkgeversdeel als het
werknemersdeel van de pensioenpremie.
Vitale processen binnen vermogensbeheer en pensioenadministratie 
De Pensioenfederatie heeft vermogensbeheer en pensioenadministratie,
waaronder uitbetaling van pensioenen als ‘vitale processen’ aangemeld bij
DNB en de ministeries van Financiën en SZW. DNB heeft uitgevraagd wat de
vitale processen zijn in de sector.
 
Bron: Pensioenfederatie, 21 maart 2020
 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)
Vandaag heeft de Rijksoverheid de Noodmaatregel Overbrugging voor
werkbehoud (NOW-regeling) bekendgemaakt. Deze regeling vervangt de
regeling Werktijdverkorting (WTV) en biedt werkgevers voor maximaal 90%
een tegemoetkoming in de loonkosten.
De Pensioenfederatie is blij dat in de regeling staat dat de overheid
werkgevers wil compenseren voor zowel het werknemersdeel als het
werkgeversdeel van de pensioenpremie. Hier had de Pensioenfederatie met
de Stichting van de Arbeid en het Verbond van Verzekeraars om verzocht.
De loonsom die wordt gecompenseerd, wordt vermenigvuldigd met een factor
1,3. Hiermee beoogt het Rijk de volledige pensioenpremies te compenseren,
zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel. Ook premies voor de
werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het
uitbetalen van vakantiegeld moeten met deze factor gecompenseerd worden.
Het zal per sector of werkgever verschillen of deze compensatiefactor van 1,3
voldoende is om deze aanvullende loonkosten te compenseren.
Naar verwachting zal vanaf 6 april de regeling operationeel zijn en vervolgens
zal het twee tot vier weken duren voordat bedrijven concreet geld van het
UWV ontvangen. Veel pensioenfondsen kijken al wat binnen hun
mogelijkheden ligt om bedrijven door de crisis heen te helpen. Voor de
Pensioenfederatie zijn nog aandachtspunten hoe het zit met de
pensioenpremies bij beroepspensioenfondsen waar het gaat om
beroepsgenoten in loondienst, die wellicht niet bekend zijn bij UWV. Ook is de



vraag hoe de wettelijke betaaltermijnen voor pensioenfondsen zich
verhouden tot het moment van uitbetaling aan werkgevers en wat de
gevolgen zijn bij faillissement van de werkgever. De Pensioenfederatie blijft
de ontwikkelingen volgen.
 
Bron: Pensioenfederatie, 31 maart 2020
 
Twee pensioendossiers bij spoedeisende wetsvoorstellen eerste helft
2020
Minister Grapperhaus en minister Dekker stuurden een overzicht van
spoedeisende wetsvoorstellen waarvan het Kabinet het wenselijk acht dat
deze door de Tweede Kamer voor de zomer van 2020 worden behandeld.
Twee dossiers hebben betrekking op pensioen: de Wet pensioenverdeling bij
scheiding 2021 en het Wetsvoorstel bedrag ineens, RVU-heffing en
verlofsparen. Daarnaast speelt nog de Wet verandering koppeling AOW-
leeftijd.
 
Bron: ministerie van Justitie en Veiligheid / Pensioenfederatie, 1 april 2020
 
Vragen en antwoorden De Nederlandsche Bank over de Corona-
pandemie
De wereldwijde crisis rond de corona-pandemie heeft ook grote gevolgen
voor de wereld van geld, economie en financiën. De Nederlandsche Bank
(DNB) staat klaar om het financiële systeem overeind te houden en houdt
samen met de autoriteiten in binnen- en buitenland de situatie goed in de
gaten.
Betalen
Kan ik geld blijven opnemen bij geldautomaten?
Ja, de distributie van bankbiljetten naar de geldautomaten van de banken
gaat gewoon door. De voorraden bankbiljetten bij banken en DNB zijn ruim
voldoende. Banken en DNB zorgen zoals gebruikelijk voor voldoende
aanvoer van bankbiljetten, en er is momenteel geen reden om aan te nemen
dat er te weinig bankbiljetten zullen zijn.
Kan het coronavirus worden overgedragen door bankbiljetten en
munten?
Ook volgens het RIVM is de kans op besmetting via een oppervlak als een
bankbiljet of een pin-apparaat erg klein en niet groter dan via een ander
oppervlak. Wel is het aan te raden om na het boodschappen doen altijd goed
je handen te wassen.



je handen te wassen.
Kan ik gewoon met contant geld blijven betalen in de winkel?
Er zijn nu meer winkels die de klant vragen met pin te betalen. Als je niet met
pin kunt betalen, accepteren winkels ook contant geld. Vermijd in dat geval
handcontact tussen klant en kassamedewerker.
Kan ik gewoon blijven pinnen in de winkel?
Ja, het elektronisch betalingsverkeer functioneert momenteel zoals het hoort.
Er is geen reden om aan te nemen dat de ontwikkelingen rond het
coronavirus daar verandering in brengen. De partijen die deel uitmaken van
de zogenaamde financiële kerninfrastructuur houden – zoals altijd – de
situatie goed in de gaten. Zij kunnen maatregelen nemen als daar reden voor
is.
Is het geld op mijn bankrekening veilig?
Het geld op je betaal- en spaarrekeningen is in de huidige situatie net zo
veilig als vóór de coronacrisis. Dat wil zeggen: alle tegoeden zijn
gegarandeerd tot een bedrag van EUR 100.000 per persoon per bank. En
alle banken in Nederland staan onder gedegen toezicht van DNB en de
Europese Centrale Bank (ECB).
 
Pensioenen
Wat gebeurt er met mijn pensioen, krijg ik binnenkort te maken met een
korting?
De aandelenkoersen en de rente hebben de laatste tijd opnieuw bewegingen
laten zien die slecht uitpakken voor de dekkingsgraad van de
pensioenfondsen in Nederland. Dat is zorgelijk, maar het is nog te vroeg om
te kunnen zien of dit gaat zorgen voor nieuwe kortingen op de pensioenen.
Daarvoor kijken we namelijk naar de dekkingsgraad van pensioenfondsen
aan het eind van het jaar. Eventuele pensioenkortingen in 2020 zijn trouwens
al lager uitgekomen of zelfs uitgesteld vanwege de maatregelen die minister
Koolmees in het najaar van 2019 heeft genomen.

Gevolgen voor de economie
Gaat de coronacrisis leiden tot een recessie?
Het is nog te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Maar zeker is nu al
dat de economische gevolgen wereldwijd groot kunnen zijn. Daarbij is het wel
zo dat de economische omstandigheden in de meeste landen van de wereld
en zeker in Nederland de afgelopen jaren zeer goed zijn geweest. Dat
betekent dat de belangrijkste economieën er goed voorstaan en zowel qua
begrotingsruimte als schuldpositie over ruimte beschikken om de huidige



begrotingsruimte als schuldpositie over ruimte beschikken om de huidige
schokken te kunnen opvangen. Daarvoor is het wel nodig dat regeringen en
autoriteiten eensgezind en daadkrachtig de nodige maatregelen nemen.
Leidt deze crisis tot grote problemen bij de banken en het financiële
stelsel?
Er is vooralsnog geen reden om aan te nemen dat de coronacrisis leidt tot
ingrijpende problemen bij banken zoals in de financiële crisis van 2008-2010.
De toezichteisen zijn na die financiële crisis fors aangescherpt. De Europese
samenwerking in het bankentoezicht is sterk verbeterd, zodat de banken er
beter voorstaan en eventuele problemen in het ene Europese land niet
zomaar overslaan naar een ander land. De toezichthouders bij de Europese
Centrale Bank (ECB) houden de situatie goed in de gaten, in samenwerking
met nationale toezichthouders zoals DNB.
Daarbij ligt de oorzaak van deze crisis niet in de financiële sector, maar gaat
het om een gezondheidscrisis die in eerste instantie langs medische weg
bestreden moet worden. Toch heeft de coronacrisis duidelijke financiële en
economische gevolgen. DNB volgt de situatie in nauw contact met de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het ministerie van Financiën. Wij
staan klaar om zo nodig maatregelen te nemen.
 
Bron: de website van DNB, 6 april 2020
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