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Voorwoord
Beste (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden,

“Geen pensioenkorting”

Terwijl velen van u waarschijnlijk nog vanuit huis werken, brengen wij u graag op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen bij het pensioenfonds. Twee belangrijke zaken die nu spelen zijn het pensioenakkoord en het
feit dat de dekkingsgraad eind 2020 hoog genoeg is om in 2021 de pensioenen niet te hoeven korten. Ondanks
dit lichtpuntje blijft de dekkingsgraad laag en kunnen de pensioenen, met uitzondering van de ‘Escrowdeelnemers’, helaas niet worden verhoogd.
Maar we werpen onze blik ook op de toekomst; naar hoe het zal zijn onder het nieuwe pensioenstelsel. Als het
onder het nieuwe stelsel economisch goed gaat kunnen de pensioenen eerder omhoog, maar als het slecht gaat
geldt het omgekeerde. Er is een werkgroep opgericht door de werkgever, de OR en het pensioenfonds, die zich
gaat richten op de implementatie van het pensioenakkoord. U leest daar meer over in een uitgebreid artikel in
deze nieuwsbrief en ook hebben wij middels een dubbelinterview Erik Zuidinga (OR-lid) en Paul Graaf (MT-lid)
bevraagd over dit onderwerp. Wij wensen u veel leesplezier.

Piet Molenaar, voorzitter

Werkgroep Pensioenakkoord van start
Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel hebben de werkgever, de OR en het pensioenfonds de handen ineengeslagen en gezamenlijk
een werkgroep opgericht die zich gaat richten op de implementatie van het pensioenakkoord. De werkgroep komt 4 keer per jaar bij
elkaar. Hieronder vertellen wij meer over de werkgroep en de gevolgen van het pensioenakkoord. Het is ingewikkelde materie waar wij in
latere nieuwsbrieven nog regelmatig op terug zullen komen.
Samenstelling werkgroep Pensioenakkoord
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:
Wim den Dekker
Angela van der Vorm
Erik Zuidinga
Frans Spronk
Paul van Ravenzwaaij
Mark van de Velde

(namens werkgever)
(namens de OR)
(namens de OR)
(namens het pensioenfonds)
(pensioendeskundige Pelicaan Advocaten N.V.)
(actuarieel adviseur Aon)

Wat gaat de werkgroep doen?
De werkgroep gaat onderzoeken wat de gevolgen zijn van het pensioenakkoord op de huidige pensioenregeling en hoe deze zal moeten
veranderen. De huidige pensioenregeling wordt door het pensioenfonds uitgevoerd, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit onder het
nieuwe pensioenstelsel zo blijft. In de periode tot 1 januari 2026, de datum waarop het nieuwe pensioenstelsel moet zijn
geïmplementeerd, zullen diverse keuzes moeten worden gemaakt. De werkgroep gaat de betrokken partijen daarbij helpen, maar heeft
zelf geen mandaat om te onderhandelen of om besluiten te nemen. De leden van de werkgroep staan in nauw contact met de werkgever,
de OR en het pensioenfonds.
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Waarom een nieuw pensioenstelsel?
In verband met de toename van de levensverwachting, de
veranderingen op de arbeidsmarkt en de huidige lage rente, is
het huidige Nederlandse pensioenstelsel niet langer houdbaar.
Verwachtingen die in het verleden zijn gewekt konden niet altijd
meer worden waargemaakt. Met het nieuwe stelsel gaat het
pensioen meebewegen met de ontwikkeling van de economie.
Als het goed gaat worden de pensioenen verhoogd en als het
slecht gaat worden de pensioenen verlaagd. Het pensioen wordt
transparanter, maar ook onzekerder. Partijen die het akkoord
hebben gesloten geven aan dat het nieuwe stelsel beter aansluit
op de ontwikkelingen in de maatschappij en de arbeidsmarkt.
Het gesloten pensioenakkoord moet nog
worden vastgelegd in een Wet. Het is de
bedoeling dat deze Wet eind 2021 is
goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer.
In 2022 zullen diverse details verder worden
uitgewerkt in lagere wetgeving.
Gevolgen nieuw pensioenstelsel voor Lloyd’s
Register Nederland
De huidige middelloonregeling van het
pensioenfonds wordt vervangen door een
premieregeling waarbij iedereen zijn eigen
pensioenpotje krijgt. Alle deelnemers krijgen
straks
ongeacht
hun
leeftijd
jaarlijks
procentueel (als % van de pensioengrondslag)
dezelfde pensioenpremie. De ingelegde premie
wordt belegd tot de pensioendatum. Omdat een
oudere
werknemer
dichter
bij
zijn
pensioendatum zit, zal de premie minder lang
worden belegd en op de pensioendatum dus tot
een lager bedrag zijn aangegroeid dan de
premie van een jongere werknemer. Dat
betekent een kleiner pensioenpotje op de
pensioendatum en dus een lager pensioen. Door

de nieuwe systematiek worden dus met name oudere
werknemers gedupeerd. Dit zal veelal worden gecompenseerd
doordat de pensioenen in het nieuwe stelsel eerder uit
beleggingsrendementen worden verhoogd, omdat er nauwelijks
nog buffers hoeven te worden gevormd. Er zullen berekeningen
worden gemaakt hoe dit bij de pensioenregeling van Lloyd’s
Register zal uitpakken. Of compensatie nodig is en hoe die eruit
komt te zien is een zaak tussen werkgever en OR.
Welke keuzes moeten er worden gemaakt?
Gedurende het hele traject zullen partijen verschillende keuzes
moeten maken, waaronder:
- Wat gebeurt er met de reeds
opgebouwde pensioenrechten? (wel of
niet invaren = onderbrengen in het
nieuw stelsel).
- Voor welk soort pensioencontract
wordt er gekozen (”nieuw contract” of
“verbeterde premieregeling”; komen
we in latere nieuwsbrieven op terug).
- Hoe gaat de nieuwe pensioenregeling
eruitzien en hoe hoog wordt de
premie?
- Wie gaat de nieuwe regeling uitvoeren:
het pensioenfonds of een andere
uitvoerder?
- Als het pensioenfonds niet de
uitvoerder wordt, blijft het pensioenfonds dan bestaan voor de uitvoering
van de opgebouwde pensioenen of
niet?
- Hoeveel risico’s willen deelnemers
lopen en daaraan gekoppeld de vraag
hoe de pensioengelden belegd gaan
worden.
- Wat gebeurt er met de Escrow gelden?

Tijdspad invoering pensioenakkoord
Herfst 2021
Wetsvoorstel naar Tweede Kamer
2021
De werkgroep onderzoekt alle mogelijkheden en vraagt input van de achterban via een deelnemersonderzoek
Eind 2021
Principe keuze voor soort pensioencontract en pensioenuitvoerder
Eind 2021
Wetsvoorstel aangenomen door Eerste en Tweede Kamer
2022
Verdere uitwerking in lagere wetgeving m.b.t. invaren en compensatie
Uiterlijk 1 januari 2024
Besluit m.b.t. pensioenregeling, compensatie en invaren
2014, 2015
Implementeren nieuwe pensioenregeling en informeren achterban over de gevolgen van alle wijzigingen.
Uiterlijk 1 januari 2026
Ingang nieuwe pensioencontract
Hoe worden deelnemers en pensioengerechtigden erbij betrokken?
De werkgroep is van plan in 2021 een deelnemersonderzoek te doen. Met dit onderzoek wil de werkgroep onder de achterban peilen hoe
tegen de te maken keuzes wordt aangekeken. Met het onderzoek wil de werkgroep ook het pensioenbewustzijn onder de achterban
vergroten.

Geen pensioenkorting; dekkingsgraad nog wel te laag
De actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds bedraagt per 31 december 2020 96,4%. Omdat de dekkingsgraad eind 2020 hoger is dan
90% hoeven de pensioenen in 2021 gelukkig niet te worden gekort. Eind 2021 wordt de situatie opnieuw bekeken.
Met 96,4% is de dekkingsgraad nog wel te laag. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds precies genoeg bezittingen om nu
en in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen, maar eigenlijk moet de dekkingsgraad circa 121% zijn. Dan is er een buffer van 21%
voor indexatie en voor slechtere tijden. Onder het nieuwe pensioenakkoord wordt dat anders, dan hoeven er nauwelijks nog buffers
aangehouden te worden. Dat betekent dat de pensioenen sneller verhoogd kunnen worden, maar als het slechter gaat zullen de
pensioenen ook sneller gekort worden. Zie voor meer uitleg het artikel hierboven “Werkgroep Pensioenakkoord van start gegaan”.
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Interview Paul Graaf en Erik Zuidinga
Erik Zuidinga

Paul Graaf

Erik werkt sinds
maart 2008 bij
Lloyd’s Register
Marine als Surveyor
voor nieuwbouw en bestaande schepen
en is betrokken bij de constructie van
‘Lifting Appliances’ voor de Offshore.

Paul werkt al
bijna 25 jaar bij
Lloyd’s Register
en is Area
Operations Manager voor Noord
Europa vanaf januari 2019.
Daarvoor was hij ISM- auditor bij
Marine, EMEA director vanuit
London en vervolgens COO van
Management Systems. Daarnaast
is Paul lid van het MT en tot en
met 1 juli 2017 was hij lid van het
verantwoordingsorgaan van het
pensioenfonds.

Wij hebben Erik en Paul gevraagd om ieder vanuit hun
eigen rol bij LR iets te vertellen over hoe zij aankijken
tegen de veranderingen die eraan komen door het
nieuwe pensioenakkoord, welke gevolgen dit voor het
pensioen heeft en hoe dit gezamenlijk door pensioenfonds, werkgever en OR wordt opgepakt.
Op welke manier zijn jullie betrokken bij het pensioenakkoord?
Erik: “Via de OR ben ik betrokken geraakt bij de pensioencommissie, vandaar dat ik ook gevraagd ben om deel te nemen
aan de werkgroep ‘Pensioenakkoord’. De bedoeling is om met
alle partijen open van gedachten te wisselen en te onderzoeken
welke hindernissen we tegenkomen en wat er moet gebeuren
tussen nu en 2026. Eén van de dingen die we gaan bekijken is of
en hoe het huidige pensioenfonds over kan gaan naar het
nieuwe pensioenstelsel.”
Paul: “Zoals Erik aangeeft zijn er inderdaad veel partijen
betrokken en dat vergt een gezamenlijke aanpak, het gaat om
grote belangen en bedragen. Daarom is het goed dat er een
werkgroep in het leven is geroepen waaraan werkgever, OR en
pensioenfonds deelnemen. Er rust een belangrijke verantwoordelijkheid bij de werkgroep om het proces draaiende te houden
zodat iedereen gefocust blijft. Zelf zit ik niet in de werkgroep,
maar als MT-lid ben ik wel betrokken bij een aantal belangrijke
beslissingen die de komende jaren moeten worden genomen.”
Wat vinden jullie van het nieuwe pensioenstelsel?
Paul: “Ik zie voor- en nadelen. Maar belangrijker dan dat is dat
het onvermijdelijk was om het huidige stelsel drastisch te
veranderen. In zowel financieel (lage rentestand en dito
dekkingsgraad) als maatschappelijke opzicht is het huidige
stelsel niet meer hanteerbaar. Mensen worden ouder en
arbeidsvormen veranderen in rap temp (ZZP’ers etc ). Het
huidige stelsel geeft veel onzekerheid en onrust; wel of niet
korten, wel of niet premies omhoog.”
Erik: “Net als Paul zie ik voor- en nadelen, we gaan dit allemaal
onderzoeken binnen de werkgroep. Eén van de voordelen is dat
je in de toekomst je eigen ‘spaarpotje’ hebt dat voor jou wordt
belegd. Heb je nog een lange weg tot het pensioen voor de
boeg, dan kun je daar risico mee nemen, waardoor het
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Daarnaast is Erik lid van de OR en de
werkgroep “Pensioenakkoord”.

verwachtte rendement hoger is. Er is dan nog tijd om eventuele
tegenvallende resultaten van beleggingen weer goed te maken.
Ben je wat verder gevorderd in je werkzame leven en dichter bij
je pensioen, dan is het aan te raden om minder risicovol te
beleggen. Er is dan onvoldoende tijd om een scherpe daling van
het vermogen weer in te halen.”
Hoe gaan jullie deelnemers en gepensioneerden erbij
betrekken?
Paul: “De werkgroep denkt erover om dit jaar een
deelnemersonderzoek te organiseren.”
Erik: “We zullen inderdaad enkele peilingen houden om te zien
hoe de mensen over bepaalde zaken denken en of er misschien
nog punten zijn waar wij als werkgroep niet aan gedacht
hebben, er is niets zo complex als het pensioenstelsel en de
pensioenregeling. Uiteraard houden we de achterban op de
hoogte van de uitkomsten van het deelnemersonderzoek.”
Wat gaan gepensioneerden ervan merken?
Erik: “Voor de gepensioneerden zal er waarschijnlijk niet zoveel
veranderen, maar we moeten wel kijken of het pensioenfonds
blijft bestaan of dat een andere partij het beheer en de
uitbetaling van hun pensioenen overneemt.”
Paul: “Eens, en het pensioenfonds zal ook kijken of evenwichtig
met de belangen van gepensioneerden wordt omgegaan.”
Wat gebeurt er met de Escrow?
Paul: “Dat is nog niet bekend, daar moet nog naar gekeken
worden.”
Erik: “Klopt, de gevolgen voor de Escrow moeten in kaart
gebracht worden. We moeten uitzoeken of de Escrow kan
voortbestaan in de huidige vorm of dat er misschien een
overgangsregeling komt voor dit soort regelingen. Dat is nu nog
niet helemaal duidelijk.”
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Denk je na over je eigen pensioen?
Erik: “Ja, en zeker sinds ik bij de pensioencommissie betrokken
ben. Voorheen leek het een ver van mijn bed show. In mijn
carrière als zeevarende was er de regeling dat je met 57,5 met
pensioen kon, dit ging de afgelopen jaren ook steeds verder
omhoog nu zit ik op 67/68. Momenteel kijk ik er ook anders
tegen aan, mijn insteek is geniet heden van het leven. Daarnaast
vraag ik me ook af of ik gelukkig zou zijn als ik over 5 jaar al met
pensioen zou gaan. Je werkzame leven heeft ook sociale
aspecten zoals contacten met je collega’s en klanten die je zult
missen als je met pensioen bent.”
Paul: “Jazeker, naast het pensioen van LR kijk ik ook wat ik zelf
daarnaast heb opgebouwd (of zou moeten doen) om tijdens
pensioen ook een ‘aangenaam’ leven te hebben. De tijden dat
de overheid of de werkgever volledig voor haar inwoners en
werknemers zorgde zijn voorbij.”

Erik: “Vooral aan de jongere generatie, geniet van het leven nu,
maar verdiep je zo nu en dan wel in je pensioen. Maak met hulp
van een deskundige partij een financieel plan voor je eigen
toekomst, waarbij je naast pensioen ook kijkt naar andere
zaken, zoals je hypotheek. Dat voorkomt later onaangename
verrassingen. Het is een cliché en ik heb het zelf ook altijd een
beetje genegeerd, maar zoals Paul ook aangeeft; je bent sneller
bij je pensioenleeftijd dan je denkt. Door er tijdig bij stil te staan
kun je als je met pensioen gaat meer genieten van je vrije tijd.”

Is er nog iets dat je mensen zou willen meegeven?
Paul: “Blijf betrokken en geïnformeerd; pensioen lijkt ver weg,
maar het is er helaas sneller dan je denkt en dus is het ook van
wezenlijk belang voor alle collega’s. Verder zou ik zeggen,
verspreid je financiële risico’s als dat kan, gok niet op één
paard!”

Indexatie 1 januari 2021
De pensioenen zijn per 1 januari 2021 als volgt verhoogd:
Werknemers in dienst vóór 1 januari 2018
Werknemers in dienst vanaf 1 januari 2018
Voormalige werknemers (gewezen deelnemers)
Pensioengerechtigden

1,5%
0,0%
0,0%
0,0%

Werknemers die vóór 1 januari 2018 in dienst zijn getreden vallen onder de Escrow-regeling. Hun indexatie wordt tijdelijk betaald uit de
Escrow Stichting. Voor alle overige (voormalige) werknemers en pensioengerechtigden is de verhoging van het pensioen afhankelijk van de
dekkingsgraad. Vanaf een beleidsdekkingsgraad (= de gemiddelde dekkingsgraad in de afgelopen 12 maanden) hoger dan 110% mag er
(gedeeltelijk) geïndexeerd worden. De beleidsdekkingsgraad is eind 2020 circa 90,6% en dus te laag om te kunnen indexeren.

Herbenoeming Angela van der Vorm
als lid verantwoordingsorgaan

Terugblik deelnemersvergadering

Statutenwijziging

De reacties op het feit dat de vergadering per video conference
werd gehouden waren over het algemeen positief, omdat nu
ook mensen van buiten Rotterdam makkelijker konden
deelnemen. U kunt de presentatie van de vergadering nalezen
op onze website: www.pensioenfondslr.nl.

Tijdens de deelnemersvergadering van 13 oktober 2020 is
Angela van der Vorm herkozen als lid van het verantwoordingsorgaan namens de deelnemers. Ze is voor een nieuwe termijn
van vier jaar benoemd.

De statuten van het pensioenfonds zijn op een aantal punten
gewijzigd. De statutenwijzigingen zijn op 13 oktober 2020 door
de deelnemersvergadering goedgekeurd. De nieuwe statuten
kunt u na lezen op onze website:
www.pensioenfondslr.nl/documenten/.

Op 13 oktober 2020 is de jaarlijkse deelnemersvergadering
gehouden. In verband met het coronavirus, was de vergadering
voor het eerst in de geschiedenis van het fonds online. Circa 35
deelnemers en pensioengerechtigden hebben aan de
vergadering deelgenomen, dat is meer dan in 2019.

Nog vragen?

Als u een vraag heeft over uw pensioen of naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt met het
pensioenfonds contact opnemen via:
Telefoon 020 – 208 51 31 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
E-mail: lloyds.register.mailbox@riskcoadministrations.com
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