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Voorwoord 
 
Beste (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, 
 
Het pensioenfonds kijkt terug op een bewogen afgelopen jaar. De coronapandemie beheerste nog onze levens, 
zowel op gezondheidsvlak als financieel. Hoewel de verschillende lock downs hun effect op de economie 
hadden, heeft het pensioenfonds 2021 goed doorstaan. De dekkingsgraad is begin van het jaar uit het dal 
geklommen, geholpen door de gestegen rente en goede aandelenrendementen en uiteindelijk op circa 107% 
uitgekomen. In 2021 is ook de onderneming gesplitst. Sociale partners hebben afgesproken dat de 
pensioenregeling in ieder geval tot de overgang naar het nieuwe stelsel onveranderd wordt voortgezet. 
 
We kijken ook vooruit. In het jubileumjaar 2022 (het fonds bestaat 50 jaar, daar komen we nog op terug) gaan we ons voorbereiden op het 
nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we samen met werkgevers en ondernemingsraden. Er is nog een lange weg te gaan waarbij op bepaalde 
momenten in de tijd belangrijke beslissingen moeten worden genomen. We gaan dit met elkaar stap voor stap zorgvuldig doen. Het is onze 
taak u hierin mee te nemen met duidelijke communicatie over wat er staat te gebeuren. Dat is een uitdaging die we graag aangaan. 
 

 
 

Financiële positie Pensioenfonds Lloyd’s Register 
 
De financiële gezondheid van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in 
de dekkingsgraad. Bij een dekkingsgraad van 100% heeft het fonds, 
o.b.v. door DNB voorgeschreven rekenrente, precies voldoende geld in 
kas om alle toegezegde pensioenen nu en in de (verre) toekomst te 
kunnen betalen. De dekkingsgraad van Pensioenfonds Lloyd’s Register 
is per 31 december 2021 107,4%. Er is dus een kleine buffer van 7,4%. 
 
In het plaatje hiernaast geeft de blauwe lijn het verloop weer van de 
actuele dekkingsgraad in 2021. Gemiddeld was de dekkingsgraad over 
de afgelopen 12 maanden 103,6%. Dit is de beleidsdekkingsgraad. Die 
is bepalend of een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen 
(indexeren). Pensioenfonds Lloyd’s Register mag de pensioenen 
verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 110% of meer. Verhoging 
van de pensioenen is per 1 januari 2022 helaas dus nog niet mogelijk.  
 
Deelnemers aan de Escrow regeling ontvangen wel 1,5% verhoging van hun pensioen per 1 januari 2022. Deze verhoging wordt niet door het 
pensioenfonds, maar uit de ‘Escrow’ betaald. De Escrow is een aparte pot met geld buiten het pensioenfonds, waar de werkgever tot en met 
2024 ieder jaar geld in stort. Het is bedoeld als compensatie voor de wijziging van de pensioenregeling in 2018.  
 
De groene lijn (96%) in de grafiek is de kritische dekkingsgraad. Als de dekkingsgraad daaronder komt, moeten de pensioenen gekort worden. 
Dat is gelukkig niet aan de orde. De roze lijn (121%) is de vereiste dekkingsgraad. Dat is de dekkingsgraad die het fonds volgens de huidige 
regels minimaal zou moeten hebben. Onder het huidige stelsel moeten namelijk een buffer worden gevormd om tegenvallers op te kunnen 
vangen. Het fonds heeft een herstelplan om naar de vereiste buffer van 21% toe te groeien.  

Piet Molenaar, voorzitter 

“het fonds bestaat 50 jaar” 
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De weg naar het nieuwe pensioenstelsel 
 
Het huidige pensioenstelsel voldoet niet meer. Ondanks goede beleggingsresultaten kunnen pensioenen door strenge regels niet worden 
verhoogd en er zijn meer redenen om het stelsel te veranderen. In het pensioenakkoord is daarom afgesproken dat Nederland een nieuw 
pensioenstelsel gaat krijgen. Uiterlijk vanaf 2027 moet pensioenopbouw volgens de regels van dat nieuwe stelsel plaatsvinden.  
 
De overgang naar het nieuwe stelsel bestaat uit een aantal stappen. Bij iedere stap moeten keuzes worden gemaakt. Hieronder geven wij in 
vogelvlucht de belangrijkste stappen weer en wie bij elke stap/keuze betrokken is. In iedere volgende nieuwsbrief zullen wij iets meer 
toelichten over één van deze stappen. Wij kunnen niet alles in één keer vertellen, ook omdat nog niet alle regels voor de overstap naar het 
nieuwe stelsel bekend zijn. In de loop van 2022 wordt de definitieve wetgeving verwacht. Ook dan weten we pas wanneer iedere stap gezet 
kan worden.  
 
De werkgroep Pensioenakkoord waar werkgevers, ondernemingsraden en het pensioenfonds in zitten, begeleidt het hele proces en zal iedere 
stap voorbereiden. De werkgroep wordt bijgestaan door meerdere pensioendeskundigen. Op onze website (www.pensioenfondslr.nl) vindt 
u onder het kopje ‘nieuws’ onze eerdere nieuwsbrieven met meer uitleg over het hoe en waarom van het pensioenakkoord. 

 
 

Er komt een andere pensioenregeling. Er kan gekozen worden tussen twee soorten: het 
‘solidaire pensioencontract’ of het ‘flexibele pensioencontract’. Hier komen we in een 
latere nieuwsbrief op terug. In plaats van een vaste pensioentoezegging krijgt iedereen 
een eigen pensioenpotje dat wordt belegd. 
De werkgevers en ondernemingsraden maken samen de keuze voor de nieuwe regeling. 
Ze kijken daarbij ook naar input uit enquêtes onder (oud) deelnemers. 
 
Als de pensioenregeling bekend is kan de meest geschikte uitvoerder erbij worden gezocht. 
Dit kan het huidige pensioenfonds zijn of een andere uitvoerder. 
De werkgevers en ondernemingsraden maken samen de keuze voor de nieuwe 
pensioenuitvoerder. 
 
De Escrow-regeling in zijn huidige vorm kan niet onder het nieuwe stelsel worden 
uitgevoerd. Daar zal dus een oplossing voor moeten komen. 
De werkgevers en ondernemingsraden beslissen samen wat er met de Escrow gelden 
gaat gebeuren. 
 
Eventuele negatieve effecten van de overstap naar het nieuwe stelsel worden 
gecompenseerd. Hierbij wordt gekeken naar het verschil tussen de huidige en de nieuwe 
pensioenregeling. Bij deze berekeningen worden alle gevolgen meegenomen, dus 
bijvoorbeeld ook het gemis aan Escrow-indexatie of als iemand in het nieuwe stelsel een 
lagere pensioenpremie in zijn pensioenpotje krijgt gestort. 
De werkgevers en ondernemingsraden maken samen afspraken over de compensatie. 
Deze moeten in combinatie met het invaren evenwichtig zijn. 
 
Invaren betekent dat de huidige reeds opgebouwde pensioenen worden overgedragen 
naar de pensioenregeling onder het nieuwe stelsel. Dit gebeurt collectief voor alle 
deelnemers en gepensioneerden. Door het pensioen in te varen gelden de nieuwe, vaak 
gunstigere regels, ook voor het reeds opgebouwde pensioen. Voor de huidige werknemers 
betekent het dat oude en nieuwe pensioenrechten bij elkaar blijven. Invaren is de 
standaard, tenzij dit onevenwichtig is. Als niet wordt ingevaren blijven voor het 
opgebouwde pensioen de regels van het huidige stelsel gelden. 
Het pensioenfonds beslist of er wordt ingevaren. Het verantwoordingsorgaan heeft een 
adviesrecht wat betreft invaren. Een (nog op te richten) vereniging van 
pensioengerechtigden heeft een hoorrecht. Advies- en hoorrecht zijn niet bindend, 
maar wegen wel zwaar. 

 
Uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen zijn omgezet naar het nieuwe 
pensioenstelsel. Het kan ook zijn dat de werkgevers eerder overstappen naar het nieuwe 
stelsel. LRQA en LR EMEA kunnen ook allebei een andere pensioenregeling en/of andere 
pensioenuitvoerder kiezen. 

 
  

2022 
HUIDIGE PENSIOENSTELSEL 

KEUZE PENSIOENREGELING 

KEUZE UITVOERDER 

ESCROW 

COMPENSATIE 

INVAREN HUIDIG PENSIOEN 

2027 
NIEUWE PENSIOENSTELSEL 

http://www.pensioenfondslr.nl/
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Interview Michelle van der Wees 
 
 
Michelle (28) werkt sinds juni 
2021 bij LRQA en daarnaast 
neemt ze deel aan het 
PensioenLab van de FNV. Het 
PensioenLab heeft als doel de 
belangen te behartigen van 
jongeren in de pensioen-
discussie, zodat ze kunnen 
meepraten en meebeslissen 
over pensioen en de toekomst 
van het pensioenstelsel. 
 
 
Wat doe je binnen LRQA? 
“Ik ben een surveyor in opleiding en 
loop mee met ervaren collega’s om 
van hen te leren. Het uiteindelijke 
doel is om een zelfstandig surveyor te 
worden, daar volg ik intern een 
opleiding voor. 
We doen onder andere inspecties bij 
raffinaderijen, stomerijen en zieken-
huizen en inspecteren bijvoorbeeld 
stoomketels, warmtewisselaars, 
leidingwerk, fornuizen en vaten. 
Eigenlijk te veel om op te noemen, de 
industrie is breed. Hiervoor werkte ik 
bij Shell als junior inspecteur.” 
 
Hoe ben je tot dit vak gekomen? 
“Van jongs af aan heeft de zee me 
altijd aangetrokken. Mijn ouders 
namen me vroeger vaak mee naar 
Texel en dan genoot ik van de haven 
in Den Helder en de oversteek naar 
het eiland. Ik ben de zeevaartschool 
gaan doen en heb ook op gastankers 
gevaren. Ik heb voor LR gekozen 
vanwege de veelzijdigheid in het 
werk, de mogelijkheid om me te 
ontwikkelen en te leren, kortom de 
mogelijkheid om tegelijkertijd de 
breedte en de diepte in te gaan.”  
 
Je was dus nog maar net in dienst 
toen het bedrijf werd gesplitst? 
“Klopt, ik was amper een maand in 
dienst toen werd aangekondigd dat 
we zouden worden overgenomen 
door Goldman Sachs. Ik ken het bedrijf 
dus eigenlijk vrijwel alleen als LRQA.” 

Hoe ben je bij het PensioenLab 
betrokken geraakt? 
“Angela van der Vorm stuurde iets 
over het PensioenLab naar me door 
met de vraag of het iets voor mij zou 
zijn. Pensioen is voor mij iets dat nog 
ver weg is en waar ik nog weinig van 
weet. Des te belangrijker om me erin 
te verdiepen.” 

Wat doet het PensioenLab precies? 
“Ze willen weten wat de mening van 
jongeren (tot 30 jaar) is met 
betrekking tot diverse pensioen-
kwesties, bijvoorbeeld op het gebied 
van duurzaamheid, communicatie en 
innovatie. Dat gebeurt met 
verschillende discussiegroepen. Zelf 
zit ik bij de groep duurzaamheid. We 
hebben het over hoe je duurzaamheid 
definieert en over maatschappelijk 
verantwoord beleggen. 

Moet je bijvoorbeeld niet meer in 
Shell beleggen, of juist wel om te 
stimuleren dat er een omslag komt 
naar een meer duurzame 
bedrijfsvoering? En hoe meet je 
duurzaamheid? Leg je de nadruk op 
CO2 vermindering of juist op 
afvalbeperking, dat is best nog lastig, 
en hoe communiceer je dat 
vervolgens naar de pensioen-
deelnemers? Het zijn interessante 
discussies.”  
 
Vind je het belangrijk dat het 
pensioenfonds duurzaam belegd? 
“Dat is zeker belangrijk en 
tegelijkertijd moet je kijken of het niet 
te veel ten koste van het rendement 
gaat. Als dat al het geval is, 
tegenwoordig kan een duurzame 
belegging ook goed renderen.” 
 
En hoe duurzaam is LRQA? 
“Daar wordt binnen het bedrijf best 
veel aandacht aan besteed. Er zijn 
initiatieven om het gebruik van papier 
tegen te gaan. Je visitekaartje kun je 
afgeven middels een QR-code die 
mensen kunnen scannen en vanaf 
2023 is er bij nieuwe leasecontracten 
alleen nog keuze uit elektrische 
auto’s.” 
 
Wordt er onder collega’s over 
pensioen of het nieuwe stelsel 
gesproken? 
“Eigenlijk nauwelijks. Voor de 
meesten is het nog ver weg. Als er al 
over wordt gesproken dan gaat het 
over de eigen bijdrage in de premie. 
Maar soms word ik wel aangesproken 
over wat ik doe voor het PensioenLab. 
Wie weet na dit interview nog meer.” 
 
En kom je nog vaak op Texel? 
“Zeker, mijn vriend en ik hebben er 
een caravan dus we komen er graag, 
bijvoorbeeld voor een weekendje. Je 
kunt er heerlijk wandelen en een 
lekker hapje eten.” 
 
 
  

“Duurzaamheid is 
belangrijk, maar hoe 

meet je dat?” 
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Waardeoverdracht van pensioen 
 
Wat is het? 
Waardeoverdracht is het overhevelen van je pensioen van een vorige werkgever naar de pensioenregeling van je huidige werkgever. Het 
voordeel is dat je pensioen dan bij elkaar blijft. Als je nu bij één van de 4 aangesloten ondernemingen (LRQA, EMEA, Verification of Maritiem) 
werkt dan kun je overwegen om het pensioen van een vorige werkgever naar het pensioenfonds over te dragen. Wanneer je per 1 januari 
2015 of later in dienst bent gekomen, dan heb je daar wettelijk gezien recht op. Als je eerder in dienst bent gekomen kun je nog steeds een 
aanvraag doen, maar pensioenfondsen zijn dan niet verplicht om mee te werken. 
 
Hoe vraag ik waardeoverdracht aan? 
Je neemt contact op met het pensioenfonds per e-mail (lloyds.register.mailbox@riskcoadministrations.com) of per telefoon (020 – 208 51 
31) en dient een verzoek voor ‘binnenkomende’ waardeoverdracht in. Je geeft daarbij alle contactgegevens van de oude pensioenuitvoerder 
door inclusief je registratienummer (of polisnummer) bij je oude uitvoerder. Mogelijk dat de pensioenadministratie je nog om aanvullende 
gegevens vraagt. 
 
Zijn er ook nadelen aan waardeoverdracht? 
Ja, het is niet altijd verstandig om je pensioen over te dragen. Er kunnen voor- en nadelen zijn aan waardeoverdracht afhankelijk van de 
nieuwe en oude pensioenregeling en de nieuwe en oude pensioenuitvoerder. Laat je hier vooraf goed over informeren. Het pensioenfonds 
plaats binnenkort een brochure met voor- en nadelen en aandachtspunten bij waardeoverdrachten op de website. 
 

 

Nieuw kantoor Lloyd’s Register 
 
Het kantoor van Lloyd’s Register is vanaf 1 februari 2022 verhuisd naar George Hintzenweg 77, 3068 AX Rotterdam. Het postadres van het 
pensioenfonds blijft gewoon Postbus 12079, 1100 AB Amsterdam (Dit is het adres van onze administrateur RiskCo). Hieronder ziet u een 
kleine impressie van het nieuwe kantoor en bedrijfsrestaurant. 
 

 
 
Nog vragen? 
Als u een vraag heeft over uw pensioen of naar aanleiding van deze nieuwsbrief, 
dan kunt u 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 

mailto:lloyds.register.mailbox@riskcoadministrations.com
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