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Ons pensioenfonds staat er goed voor 
Voor het tweede achtereenvolgende jaar beoordeelt de certificerend actuaris over de 
financiële positie van het fonds over 2015 ons fonds als ‘goed’. Ook in vergelijking met 
andere pensioenfondsen. Dat komt vooral: 
 

 Doordat de indexatiereserve voor onze oud-collega’s goed is gevuld. 
Gepensioneerden en oud-werknemers hebben voldoende indexatiereserve. 

 Door de garantie van Aegon. We hebben met Aegon afgesproken dat zij garanderen in 
het geval dat ons fonds niet genoeg geld in kas zou hebben om aan al onze 
verplichtingen te voldoen. Dit zorgt aan de ene kant wel voor een hogere premie, maar 
korten op je pensioen zal niet gebeuren. 

 

 
Helaas geen indexering voor huidige werknemers 
We kunnen dit jaar de pensioenaanspraken van de actieve werknemers niet indexeren. 
Mede door de lage rente ziet het er ook niet rooskleurig uit voor het indexatiedepot voor 
actieve werknemers.  
 
De indexatie van de inleg van werknemers financieren we uit de ‘overrente’. Er ontstaat 
overrente als het rendement op de inleg hoger is dan verwacht. Zo is er in 2015 geen bedrag 
toegevoegd en ook voor 2016 verwachten we niet dat er overrente zal ontstaan. Binnen het 
pensioenfonds onderzoeken we of er nog andere bronnen zijn om de indexatie van de 
actieven te kunnen bekostigen. 
 
Met de inleg en het rendement op de inleg vormen we in eerste instantie een 
indexatiedepot voor actieve werknemers. Daarmee moeten we aan het einde van het 
huidige contract met Aegon zo veel mogelijk kunnen voldoen aan de garantiebetalingen 
voor de opbouw in deze contractperiode. Is dat gelukt? Dan kunnen we straks - bij overrente 
- ook de pensioenaanspraken van actieve werknemers uit dit depot indexeren.  
 
Wil je meer weten over ons indexatiebeleid? Download dan het document Indexatiebeleid. 
 

 
Oud-werknemers en gepensioneerden krijgen wel indexatie 
Ga je als werknemer met pensioen of ga je elders werken? Dan krijg je te maken met het 
indexatiedepot voor oud-werknemers en gepensioneerden. Dit indexatiedepot staat er 
goed voor.  
 
Alle uitkeringen van gepensioneerden en de pensioenaanspraken voor oud-werknemers 
kunnen we per 1 oktober 2016 indexeren met 2,05%. Dit percentage is gelijk aan de CBS-
loonindex van juli 2015 tot juli 2016. Het indexatiedepot is overigens meer dan voldoende 
gevuld voor het duurzaam indexeren van de pensioenen van de huidige en toekomstige 
pensioengerechtigden en oud-werknemers. 
 

http://pfnlr.nlr.nl/
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Wil je meer weten over jouw pensioen? 
Aegon heeft een nieuwe website met uitgebreide informatie over ons pensioen. De 
informatie is eenvoudiger van opzet dan je tot nu toe gewend was. Het is opgesteld via de 
nieuwe ‘pensioen 1-2-3’ communicatie. Het eerste niveau 1 geeft je een kort overzicht met 
de essentie van jouw pensioenregeling, niveau 2 en 3 geven je steeds meer gedetailleerde 
informatie. Vanaf nu vind je op deze website ook meer informatie over PFNLR. Door in te 
loggen op MijnAegon kun je ook jouw persoonlijke informatie opvragen.  
 
Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan  
Wout Loeve en Gerard van der Nat nemen vanaf januari 2017 voor een nieuwe termijn van 4 
jaar zitting in het Verantwoordingsorgaan (VO). In juli 2016 stuurden we een uitnodiging 
aan alle werknemers en gepensioneerden om zich kandidaat te stellen. Naast de 
kandidaatstelling van Gerard zelf ontvingen we verder geen reacties. Van de 
gepensioneerden meldde zich niemand.  
 
Daarom is het VO als volgt samengesteld: 

 Gerard van der Nat en Michel Piers namens de huidige werknemers. 

 Wout Loeve en Jan van Egmond namens de gepensioneerden. 

 Bert Gerritsma en Jan-Willem Storm van ’s-Gravesande (beiden extern) namens de 
werkgever. 

 
 

 
Wat is er besproken in de deelnemersvergadering?  
Tijdens de Algemene Deelnemersvergadering van 23 juni 2016 is het jaarverslag 
goedgekeurd en decharge aan het bestuur verleend. Daarnaast zijn de volgende 
wijzigingsvoorstellen voor de statuten onder de aandacht van de aanwezige deelnemers 
gebracht: 
 

 De eerste wijziging gaat over het ‘lief en leed potje’ genoemd in artikel 4 lid 2. Het PFNLR 
stelt voor dit artikel te schrappen. De reden is dat De Nederlandsche Bank en de 
visitatiecommissie het een vreemd artikel vonden. Een pensioenfonds hoort zich alleen 
met pensioen bezig te houden. Bovendien is dit potje de laatste 10 à 15 jaar niet meer 
gebruikt. Ook omdat er tegenwoordig voldoende andere mogelijkheden zijn voor 
financiële ondersteuning.  

 De belangrijkste wijziging gaat over het afschaffen van de instemmingrechten en het 
recht op goedkeuring van de Algemene Deelnemersvergadering op het jaarverslag. 

 
Beide wijzigingsvoorstellen zijn uiteindelijk niet in stemming gebracht. In de vergadering 
bleek dat het voor deelnemers en de OR niet duidelijk is hoe de medezeggenschap van 
deelnemers straks gewaarborgd blijft. De vergadering gaf aan dat het een overzicht wil van 
verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ADV en waar die nu terecht komen. 

https://www.aegon.nl/particulier/klantenservice/inloggen-mijn-aegon
https://www.aegon.nl/particulier/klantenservice/inloggen-mijn-aegon
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Na de ADV is een presentatie aan de OR gegeven waarin deze zaken worden verduidelijkt. 
Meer weten? Lees het hele conceptverslag van de vergadering.  
 
 

 
Ons fondsbestuur krijgt een nieuwe samenstelling 
De door ons voorgedragen bestuursleden Henk Veerman, Koerdien van Wijk en Hans 
Jansen zijn door De Nederlandsche Bank (DNB) goedgekeurd voor het 
bestuurslidmaatschap. Merlijn den Boer volgt als aspirant bestuurslid eerst nog een cursus 
om geschiktheidsniveau A te behalen. Zodra hij daarvoor is geslaagd, dragen we Merlijn 
voor ter goedkeuring bij DNB. Hij wordt dan nieuw bestuurslid namens de werknemers. 
 
 
 
 
 
 

 
Colofon 
 

 Deze nieuwsbrief verspreiden we twee of meer keer per jaar onder werknemers, oud-
werknemers en gepensioneerden. 

 Het Bestuur van het Pensioenfonds NLR is verantwoordelijk voor de inhoud. 

 Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kun je geen rechten ontlenen. Je kunt wel rechten 
ontlenen aan het pensioenreglement en de statuten van het Pensioenfonds NLR. 
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