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Bijeenkomst pensioengerechtigden in teken van nieuwe pensioenstelsel 
 
Op 15 november 2022 was er een bijeenkomst voor pensioengerechtigden van 
Pensioenfonds Lloyd’s Register in Van der Valk Hotel Rotterdam – Nieuwerkerk. De 
opkomst was met 46 personen hoog en de sfeer was buitengewoon goed. Naast de 
officiële presentatie van het jubileumboekje (zie blz. 2 van deze nieuwsbrief) waren 
de onderwerpen: de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel, de nieuw opgerichte 
vereniging van gepensioneerden en pensioencommunicatie. Na afloop kon men 
genieten van een heerlijk buffet. Voor degenen die er niet bij waren, worden de 
onderwerpen hierna kort toegelicht. De volledige presentatie is terug te lezen op 
onze website www.pensioenfondslr.nl. 
 
Gevolgen nieuwe pensioenstelsel 
Tijdens de bijeenkomst is toegelicht 
waarom het huidige pensioenstelsel aan 
vervanging toe is. Op dit moment heeft 
het pensioenfonds één grote pot met geld 
en moeten er hoge buffers worden 
gevormd. Mede hierdoor konden de 
pensioenen jarenlang niet worden 
verhoogd. In het nieuwe stelsel heeft 
iedereen een eigen pot met geld en 
hoeven er weinig of geen buffers meer te 
worden aangehouden. Hierdoor kunnen 
de pensioenen sneller worden verhoogd. 
Als het slechter gaat met de economie 
kunnen de pensioenen, net als in het 
huidige systeem, ook omlaag, maar naar 
verwachting gaat het pensioen vaker en 
eerder omhoog dan nu het geval is.  
Door de pensioenen van gepensioneerden 
over te hevelen naar het nieuwe stelsel 
(“invaren”) gelden de nieuwe regels ook 
voor hun pensioen. Zonder invaren blijven 
de oude strenge regels gelden. Invaren is 
de standaard, alleen als blijkt dat invaren 
niet evenwichtig is, kan hiervan worden 
afgeweken. Het pensioenfonds luistert 

hierbij goed naar de adviezen van het 
verantwoordingsorgaan en de vereniging 
van gepensioneerden. 

Het buffet na afloop 
 
Communicatie 
In de aanloop naar het nieuwe 
pensioenstelsel zal communicatie een nog 
belangrijkere rol gaan spelen. Hoewel één 
van de doelen van het nieuwe stelsel is dat 
alles eenvoudiger wordt, is de weg ernaar 
toe verre van simpel. Het pensioenfonds 
en sociale partners hebben de taak om u 
stap voor stap mee te nemen in het 
traject, door helder en duidelijk te 
onderbouwen waarom bepaalde keuzes 
worden gemaakt. Tijdens de bijeenkomst 
is gevraagd hoe de gepensioneerden de 

communicatie van het fonds tot nu toe 
ervaren en waar ze verbeterpunten zien. 
Er is vooral behoefte om met regelmaat op 
de hoogte te worden gehouden, door 
(meer) nieuwsbrieven. Ook het houden 
van bijeenkomsten zoals afgelopen 15 
november wordt op prijs gesteld. 
 
In 2023 zullen belangrijke knopen worden 
doorgehakt over hoe de pensioenregeling 
eruit gaat zien, wie deze gaat uitvoeren en 
over het invaren. Wij zullen u hierover met 
regelmaat blijven informeren.  

Het (dagelijks) bestuur wenst u fijne 
feestdagen en een goede jaarwisseling. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Vereniging van gepensioneerden 
John Glas, één van de initiatiefnemers voor het oprichten van de vereniging van gepensioneerden, hield 
een korte presentatie. De vereniging brengt namens de gepensioneerden een advies uit aan de sociale 
partners over de overheveling van de pensioenen van het huidige naar het nieuwe stelsel. (“invaren”) 
Door dit zogenoemde “hoorrecht” wordt ook de stem en mening van gepensioneerden gehoord en 
meegenomen in de besluitvorming. U kunt als pensioengerechtigde lid worden van de vereniging door 
een e-mail te sturen naar vereniging@gepensioneerdenlloyds.nl. Ook voormalige werknemers 
(“slapers”) kunnen lid worden. 

http://www.pensioenfondslr.nl/
mailto:vereniging@gepensioneerdenlloyds.nl
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Het pensioenfonds bestaat 50 jaar 
Het pensioenfonds bestaat dit jaar 50 
jaar. Ter gelegenheid van dit heugelijke 
feit is de heer Willem de Jong de 
archieven van het pensioenfonds 
ingedoken en heeft hij in samenwerking 
met het pensioenfonds een mooi 
jubileumboek samengesteld.  
 
Tijdens de bijeenkomst voor 
gepensioneerden op 15 november 
2022 is de heer De Jong door de 
voorzitter in het zonnetje gezet. Alle 
deelnemers en pensioengerechtigden 
hebben inmiddels een exemplaar thuis 
gestuurd gekregen. 
 

Nieuwe leden verantwoordingsorgaan 
Het verantwoordingsorgaan (VO) heeft 2 nieuwe leden: Arie Fredrikze 
(foto) namens de deelnemers en Harry van den Bliek namens werkgever 
LRQA Nederland B.V. 
 
Door de overstap van Eize van den Heuvel van 
het VO naar het bestuur was er een plek 
vrijgekomen in het VO. Arie Fredrikze volgt hem 
op en is tijdens de deelnemersvergadering op 10 
oktober 2022 gekozen als nieuw VO-lid namens 
de deelnemers.  
 
Werkgever LR EMEA was reeds vertegenwoordigd in het VO door Marko 
Kok. Met de komst van Harry van den Bliek is ook LRQA Nederland B.V. 
vertegenwoordigd in het VO. 
 
U kunt zich nog aanmelden als VO-lid 
VO-lid namens de deelnemers Charlotta Pot heeft LRQA verlaten. 
Hierdoor is er nog 1 plek in het VO namens de deelnemers onbezet. Begin 
2023 zal er een extra deelnemersvergadering worden ingelast voor de 
verkiezing van een nieuwe VO-lid namens de deelnemers. Deelnemers 
ontvangen daarover nog afzonderlijk bericht. Eén deelnemer heeft zich 
reeds kandidaat gesteld. U kunt zich ook nog kandidaat stellen door vóór 
1 februari 2023 een bericht te sturen naar ron.van.zuijlen@aon.com.  
 

Nieuwe administrateur Visma Idella 
Eind 2021 heeft onze administrateur RiskCo het administratiecontract 
opgezegd. Het betreft een strategische keuze van het bedrijf om te 
stoppen met pensioenadministratie voor klanten als Pensioenfonds 
Lloyd’s Register. De dienstverlening stopt per 31 december 2022. 
Het pensioenfonds is op zoek gegaan naar een andere administrateur. Na 
een uitgebreid selectietraject heeft het bestuur besloten om de 
pensioenadministratie vanaf 1 januari 2023 onder te brengen bij Visma 
Idella. Er zijn diverse administrateurs op tal van punten met elkaar 
vergeleken. Visma kwam daarbij als beste uit de bus. Vanaf januari 2023 
zal Visma zorgdragen voor de pensioenadministratie en de uitbetaling van 
de pensioenen. Net als nu wordt het pensioen op de 21e van de maand 
uitbetaald. Als de 21e in een weekend valt, gebeurt uitbetaling vóór het 
weekend. 
 
Vanaf 1 januari 2023 is Visma Idella bereikbaar op tel. 088-2302268 en per 
e-mail via pflloyds@visma.com.  
 
Tot en met 31 december 2022 kunt u nog met vragen terecht bij RiskCo: 

- Telefoon 020 – 208 51 31 (op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur) 
- E-mail: lloyds.register.mailbox@riskcoadministrations.com  

Indexatiebesluit eind 
december 2022 

Al diverse pensioenfondsen in Nederland 
hebben bekend gemaakt met hoeveel zij de 
pensioenen op 1 januari 2023 gaan verhogen. 
Het bestuur van Pensioenfonds Lloyd’s Register 
besluit hier in december 2022 over. Begin 2023 
ontvangt u hierover nader bericht van ons. 

De dekkingsgraad 

De dekkingsgraad van het pensioenfonds is eind 
oktober 2022 gestegen naar 116,1%. Eind 2021 
stond de dekkingsgraad nog op 107,7%.  
 
De beleggingen van het fonds zijn in 2022 minder 
waard geworden. Eind 2021 waren de 
beleggingen nog EUR 303 miljoen waard. Eind 
oktober 2022 is dit gedaald naar EUR 234 
miljoen. 
 
Daar staat tegenover dat door de stijging van de 
rente het pensioenfonds minder in kas hoeft te 
hebben. De pensioenverplichtingen daalden nog 
harder dan de beleggingen in waarde, namelijk 
van EUR 281 miljoen naar EUR 202 miljoen. 
 
Hierdoor staat het pensioenfonds, ondanks de 
waardedaling van de beleggingen, er toch 
financieel beter voor dan begin dit jaar. 
 

 
 

Klokkenluidersregeling 

Het pensioenfonds heeft een nieuwe 
klokkenluidersregeling. Met deze regeling 
kunnen direct betrokkenen bij het 
pensioenfonds op een veilige manier een 
vermoeden van een misstand melden. Een 
misstand is een ernstig feit zoals bijvoorbeeld 
het schenden van wet- en regelgeving of een 
(dreigend) gevaar voor de volksgezondheid. U 
kunt de klokkenluidersregeling nalezen op onze 
website: www.pensioenfondslr.nl/documenten/ 

mailto:ron.van.zuijlen@aon.com
mailto:pflloyds@visma.com
mailto:lloyds.register.mailbox@riskcoadministrations.com
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