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Beste deelnemers,

Hierbij onze vierde Nieuwsbrief in 2021. In de afgelopen Nieuwsbrieven zijn we ingegaan op belangrijke thema’s zoals 
“Maatschappelijk Verantwoord Beleggen” binnen de portefeuille van het Pensioenfonds. Ook hebben wij u in twee 
Nieuwsbrieven op de hoogte gebracht van de gevolgen van het Pensioenakkoord zoals wij het op dit moment kunnen 
overzien, omdat de regering ongeveer een jaar vertraging heeft aangekondigd. 

Wat betekent het nieuwe contract voor de pensioenregeling en wat betekent het voor de uitvoering. 

Daarna hebben wij in een enquête om uw mening over verschillende hieraan gerelateerde onderwerpen gevraagd. 
Wij danken u voor de grote deelname en het uitgebreide response. In het tweede deel van deze Nieuwsbrief gaan we 
uitgebreid hierop in. Wat opviel was dat er in de antwoorden ook opmerkingen kwamen over de communicatie over de 
dekkingsgraad. Inderdaad zijn wij in verband met de thema’s die we moesten communiceren, niet in de Nieuwsbrieven 
hierop ingegaan, maar wij publiceren de dekkingsgraad maandelijks op de website:

www.deutschebankpensioenfonds.nl

U heeft inmiddels ook ons verkort jaarverslag over 2020 in uw mailbox of brievenbus ontvangen. 

We gaan nu op de financiële resultaten inclusief de eerste helft van 2021 in. Hieronder volgt een overzicht van de  
afgelopen 12 maanden inclusief de dekkingsgraad. 

Het overzicht van ons pensioen vermogen tegenover onze verplichting is als volgt.

Verloop pensioenvermogen en verplichting SPDBNL
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Dit heeft geleid tot de volgende dekkingsgraden in 2020/2021: (op basis van de UFR rente, die gehanteerd wordt door 
De Nederlandsche Bank).

Verloop feitelijke- en beleidsdekkingsgraad

Het verloop van het vermogen en de dekkingsgraad is vooral het gevolg van de stijgende rente in de afgelopen  
maanden. Hoewel het Pensioenfonds 70% van de verplichtingen heeft afgedekt om invloed van dalende/stijgende rente 
te vermijden, is de invloed op het 30% niet afgedekte deel belangrijk geweest. Daarnaast blijven de financiële markten, 
met name de aandelenmarkten onveranderd goed. De hogere rente begin 2021 heeft daarentegen een nadelige invloed 
op de obligatieposities. Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten.

Uitslag van de enquête
Inmiddels is de uitslag van IPSOS enquête ontvangen. Gemiddeld heeft 15% van alle deelnemers de enquête  
ingevuld. Van de actieve deelnemers heeft zelfs rond 40% de enquête ingevuld. Dit is volgens IPSOS voldoende voor een  
representatieve uitslag. Wij danken alle deelnemers voor de tijd die genomen is voor het invullen. 

In de enquête werd in grote lijnen uw mening gevraagd over een drietal onderwerpen: 

• uw Risicopreferentie, 
• de toekomst van het pensioenfonds en pensioen contract 
• maatschappelijk verantwoord beleggen
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Hieronder gaan we hier verder op in en wel met de teksten zoals wij deze aangeleverd hebben gekregen door IPSOS 
die voor ons de enquête heeft uitgevoerd, om u in deze samenvatting één op één de uitslag van uw antwoorden te 
geven:

Risicopreferentie: In dit onderzoek is de risicopreferentie bepaald op basis van een combinatie van een  
kwalitatieve en een kwantitatieve methode. Hieruit komt naar voren dat actieve deelnemers en slapers een offensievere  
risicopreferentie hebben dan gepensioneerden, wiens risicopreferentie relatief vaak defensief is. 

Twee derde van de actieve deelnemers en van de gepensioneerden heeft voorkeur voor een gegarandeerd pensioen 
boven een onzeker, maar mogelijk hoger, beleggings-afhankelijk pensioen.
Bij de slapers is dat ongeveer 50-50. Wanneer het gegarandeerde pensioen jaarlijks verhoogd zou worden met een deel 
van de prijsinflatie (25-75%), neemt de voorkeur voor een gegarandeerd pensioen toe tot ongeveer 90%.

Toekomst fonds: Het verschilt sterk per persoon hoeveel waarde men hecht aan het behoud van het pensioenfonds. 
45% van de actieve deelnemers, 40% van de slapers en 35% van de gepensioneerden zeggen hier veel waarde aan te 
hechten, de rest is minder aan het fonds gehecht. 

Risicodeling: Een groot deel van de actieve deelnemers, slapers en gepensioneerden geven de voorkeur aan een 
contract met risicodeling boven een contract zonder risicodeling. Actieve deelnemers vinden risicodeling belangrijker 
dan keuzevrijheid ten aanzien van bijvoorbeeld beleggingsrisico. Zij vertrouwen op de keuze van de pensioenuitvoerder.
Mocht de werknemersbijdrage in de pensioenregeling vrijwillig gemaakt worden, dan kiest de meerderheid ervoor om 
dit bedrag in hun pensioenregeling te stoppen.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
• De deelnemers zijn positief over de verduurzaming van de beleggingsportefeuille. Een deel van de deelnemers, 

relatief vaak slapers, is echter van mening dat het Pensioenfonds nog méér moet doen op dit gebied.
• Wanneer de verduurzaming echter een negatief effect heeft op het rendement, dan haken met name degenen af 

die aangeven dat zij verduurzaming ‘prima, maar niet nodig’ vinden. Zij plaatsen rendement boven verduurzaming. 
Degenen die de verduurzaming goed of zelfs nog niet voldoende vinden, zijn veel vaker bereid om daarvoor een 
stukje rendement in te leveren. 

• De uitsluiting van bepaalde niet-duurzame bedrijven door SPDBN op basis van de VN-ontwikkelingsdoelstellingen 
wordt positief ontvangen, al ziet niet iedereen de noodzaak.

• Men heeft vooral moeite met beleggingen in de wapenindustrie. Ook beleggingen in palmolie, tabak, seks, kolen 
en kansspel stuiten op veel weerstand. Dit is in overeenstemming met de keuzes die het Pensioenfonds gemaakt 
heeft. 

Hoe nu verder? 
De uitslag van de enquête wordt als uitgangspunt meegenomen voor de gesprekken met de sociale partners en zal 
mede bepalend zijn voor de keuze van een toekomstige regeling op basis van de nieuwe wetgeving en ook voor de  
uitvoering van deze regeling. Tenslotte zullen wij het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid voortzetten als 
door het bestuur in de afgelopen jaren vorm gegeven, zoals door u ook aangegeven in de antwoorden. 

Wij danken iedereen nogmaals voor de beantwoording van de vele vragen en wij zullen u op de hoogte houden van de 
stappen die wij op basis hiervan zullen nemen. Uw wensen zullen meegenomen worden in de besluitvorming over de 
toekomst!

Amsterdam, 1 juli 2021
Bestuur Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland 


