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De informatie in dit document is eigendom van Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland
en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, gebruikt of medegedeeld worden of opgeslagen
in een systeem of verstuurd worden via een medium zonder voorafgaande toestemming van Stichting 
Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Beste deelnemers,

Alweer drie weken zijn verstreken sinds u van ons een eerste Nieuwsflits ontving naar aanleiding van de 
uitbraak van het COVID-19 virus. Inmiddels zijn wij allemaal zoveel mogelijk thuis en proberen te wennen 
aan het thuiswerken. Dan merk je dat je het directe contact met je collega’s mist en ook het even bijpraten 
over hoe het er mee gaat. Wij proberen dit in ieder geval over uw pensioen op deze manier te doen. 

Wij hopen dat het met de collega’s goed gaat onder deze moeilijke omstandigheden. 

Wij willen - voordat wij u informeren over de financiële situatie van het Pensioenfonds - ingaan op een vraag 
die volgens de Pensioenfederatie bij veel pensioenfondsen door deelnemers wordt gesteld. Hoe is het bij het  
Pensioenfonds geregeld met het arbeidsongeschiktheidsrisico en het overlijdensrisico in geval van  
Corona? Wij kunnen u berichten dat het Pensioenfonds zowel het overlijdensrisico als het  
arbeidsongeschiktheidsrisico heeft afgedekt bij een grote internationale verzekeraar en dat er weliswaar 
uitsluitingsclausules zijn, maar niet voor de gevolgen van het Corona Virus. U kunt, als wij weer met zijn 
allen op kantoor aanwezig zijn, altijd inzage krijgen in deze uitsluitingsclausule bij ons pensioenbureau op 
de 24e verdieping.

Dan gaan we hieronder in op de financiële situatie van het pensioenfonds.

Wij zien nog steeds financiële markten die diep in het rood staan t.o.v. begin 2020 en inmiddels is een 
wereldwijde recessie onvermijdelijk. Hoe lang deze recessie zal duren en hoe diep deze zal gaan, is  
afhankelijk van de duur van deze wereldwijde “lockdown”, maar deze zal zeker ernstig zijn. 

Het overzicht van ons belegd vermogen tegenover onze verplichting over het afgelopen kwartaal:

  Belegd vermogen Verplichtingen

31.12.2019 EUR 526 miljoen EUR 443 miljoen
28.2.2020 EUR 567 miljoen EUR 491 miljoen
31.3.2020 EUR 523  miljoen EUR 485 miljoen

Als we dan kijken naar het verloop van de UFR (rentevoet bepaald door DNB) dekkingsgraad op verschillende  
momenten dan zien wij een daling van eind december 2019:

Dekkingsgraad per maandeinde Beleidsdekkingsgraad

31.12.2019 118,7%   117,6%
28.2.2020    115,4%    117,6%
31.3.2020    107,7%   116,8%

In maart 2020 zijn onze beleggingen ten opzichte van ultimo 2019 gedaald met 0.73% volgens de  
informatie van onze vermogensbeheerder DWS.

Het Bestuur werkt inmiddels volgens een “financieel crisis” protocol. Dit betekent dat wij als 
Bestuur wekelijks overleg hebben op basis van de laatste stand van onze beleggingen evenals de  
beleggingscommissie die dit overleg wekelijks voorbereid. Ook is er een overleg met De Nederlandsche 
Bank geweest, die ons crisisbeleid en financiële situatie heeft opgevraagd en hierin geen reden ziet tot 
ongerustheid over de wijze waarop wij met deze moeilijke tijden omgaan. 

Wij houden u op de hoogte en hopen dat wij dit ook binnen afzienbare tijd vanuit ons kantoor kunnen doen. 
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