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Inleiding
Stichting Pensioenfonds Lloyd’s (hierna: het Fonds) is een
ondernemingspensioenfonds,
statutair
gevestigd
te
Rotterdam. Het Fonds heeft als doel het toekennen en
uitkeren van de pensioenen van (voormalige) werknemers
en hun nabestaanden van Lloyd’s Register Nederland B.V.
en Lloyd’s Register EMEA.

Met dit beknopt verslag wil het bestuur van het Fonds de
deelnemers en andere belanghebbenden op de hoogte
houden van de ontwikkelingen binnen het Fonds en
specifiek met betrekking tot het afgelopen boekjaar 2015.
Het Fonds heeft boekjaar 2015 afgesloten met een verlies
van € 14,1 miljoen. Het verlies is onttrokken aan de
reserves van het Fonds.

Meerjaren cijfers

Personalia eind 2015
Bestuur
Ton Holthuis (werkgever), voorzitter
Wim den Dekker (werkgever)
Geerten Rijks (werkgever)
Frans Spronk (deelnemers)
Richard Halkes (deelnemers)
Ed Rombouts (pensioengerechtigden)
Verantwoordingsorgaan
Paul Graaf (werkgever), voorzitter
Charles Vos (pensioengerechtigden)
Eize van den Heuvel (deelnemers)
Beleggingscommissie
Ton Holthuis
Richard Halkes
Vacature

Accountant
Ernst & Young Accountants
Adviserend actuaris
Aon Hewitt
Certificerend actuaris
Triple A
Beleggingsadviseur
Sprenkels & Verschuren
Vermogensbeheerders
BMO (staatsobligaties en renteswaps), Vanguard
(bedrijfsobligaties en aandelen), CBRE (onroerend goed)
Pensioenadministrateur
Aon Hewitt

Bestuursverslag 2015
Terugblik op 2015
Het bestuur heeft in 2015 11 maal vergaderd.
In 2015 is een beleggingsrendement van 0,0% behaald.
De aanwezige dekkingsgraad van het Fonds is in 2015
gedaald van 110,5% naar 102,0%. Dit komt met name
doordat het Fonds de pensioenverplichtingen op basis
van een lagere rekenrente moet waarderen.
Voor beleidsbeslissingen, zoals het toekennen van
indexatie, moeten pensioenfondsen vanaf 2015 de
beleidsdekkingsgraad gebruiken. Dit is de gemiddelde
dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. De
beleidsdekkingsgraad is in 2015 gedaald van 114,7%
naar 105,1%.
Begin 2015 zijn de beleggingen in aandelen en
vastrentende waarden ondergebracht bij twee nieuwe
vermogensbeheerders. Hierdoor is meer maatwerk bij de
inrichting van de beleggingsportefeuille mogelijk.
Het bestuur heeft ervoor gekozen om de aandelen vanaf
2015 passief te laten beheren. Naar de mening van het
bestuur is de markt voor een langere periode namelijk
niet, of slechts zeer moeilijk, te verslaan.
Mede ingegeven door de gedaalde rentes, is de
strategische afdekking van het renterisico in 2015
verlaagd van 50% naar 35%.
De regelgeving voor pensioenfondsen is per 1 januari
2015 verzwaard. Dit heeft voor het Fonds onder andere
de volgende gevolgen:

De vereiste dekkingsgraad is in 2015 gestegen van
118,0% naar 124,9%.

Onder een beleidsdekkingsgraad van 110% mag
niet geïndexeerd worden. Volledige indexatie is pas
mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad van ongeveer
130%.
Verder wordt per 1 januari 2016 de pensioenpremie
verhoogd.

Vooruitblik op 2016
Het pensioenfonds heeft begin 2016 het herstelplan
geactualiseerd. Uit dit herstelplan blijkt dat het Fonds
naar verwachting in 2023 de vereiste dekkingsgraad
bereikt. Dit is binnen de wettelijk toegestane
hersteltermijn.
Met name door een sterke rentedaling is de financiële
positie in 2016 echter verder verslechterd. De aanwezige
dekkingsgraad is gedaald naar 94,5% per 30 september
2016. Zonder nadere maatregelen is het risico groot dat
de pensioenen verlaagd moeten worden. Op basis van
de aanwezige dekkingsgraad per 30 september 2016 is
de verwachte verlaging in 2017 0,2%. De aanwezige
dekkingsgraad per 31 december 2016 is echter bepalend
of, en zo ja in welke mate, het pensioen verlaagd moet
worden. Het bestuur zal zich buigen over de
sturingsmiddelen die het kan inzetten om de financiële
positie te verbeteren.
Een pensioenfonds moet beleggen om genoeg
rendement te behalen. Als een pensioenfonds alleen
maar zou sparen, dan zou het op lange termijn niet
genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen
betalen. Bij de vormgeving van het beleggingsbeleid is
ook de risicohouding van belang. Dit is de mate van
onzekerheid die men maximaal toelaatbaar vindt om het
doel te bereiken. Het bestuur organiseert in het najaar
van 2016 bijeenkomsten om meer inzicht te geven in de
lange termijn verplichtingen en de beschikbare
instrumenten om een goed pensioen tegen acceptabele
kosten te bereiken. Tijdens deze bijeenkomsten wil het
bestuur ook graag vernemen wat deelnemers en
pensioengerechtigden belangrijk vinden als het gaat om
het pensioen.

Website en Pensioen 1-2-3
Het Fonds heeft sinds 1 juli 2016 een eigen website:
www.pensioenfondslr.nl.
Op de website is onder ander het Pensioen 1-2-3
opgenomen. Dit biedt gelaagde informatie over de
pensioenregeling. De deelnemer bepaalt hierbij zelf hoe
gedetailleerd hij de informatie tot zich neemt.

In 2015 behaalde het Fonds een rendement uit belegd
vermogen van 0,0%. Dit rendement was 0,8% hoger dan
de benchmark.

Ontwikkeling vermogen 2015

VERMOGEN
Per 1 januari 2015

€ 188,6 mln

ONTVANGSTEN

UITGAVEN

Premies, incl. overdrachten
en andere baten:

€ 6,9 mln

Uitkeringen, incl. overdrachten,
kosten en andere lasten

€ 5,2 mln
Beleggingsopbrengsten:

Indexatie
Aangezien de beleidsdekkingsgraad van het Fonds eind
2015 lager dan 110% was, konden de ingegane
pensioenen per 1 januari 2016 niet verhoogd worden. Dit
geldt ook voor de pensioenaanspraken van de
deelnemers die wegens arbeidsongeschiktheid zijn
uitgetreden, de pensioenaanspraken van gewezen
deelnemers en de uit extra stortingen verkregen
pensioenaanspraken.

€ 0,1 mln

VERMOGEN
Per 31 december 2015

€ 190,4 mln
Bijdragen
De bijdrage aan de pensioenregeling bedraagt voor
deelnemers aan de pensioenregeling 1 januari 2006
(eindloonregeling) 5,9% van de pensioengrondslag en
voor deelnemers aan de pensioenregeling 1 april 2003
(middelloonregeling) 6% van de pensioengrondslag. Het
resterende deel van de premie is voor rekening van de
aangesloten ondernemingen.
Overzicht verloop financiële positie
Per 1-1-2015

Per 31-12-2015

Fondsvermogen

€ 188,6 mln

€ 190,4 mln

Voorziening
pensioenverplichtingen

€ 170,7 mln

€ 186,6 mln

Algemene reserve

€ 17,9 mln

€

Idem in % van voorziening

+ 11%

3,8 mln
+2%

Onderdeel van de algemene reserve is het wettelijk
vereist eigen vermogen. Voorts wordt de algemene
reserve gebruikt voor de indexatie van de ingegane
pensioenen en de pensioenaanspraken van de gewezen
deelnemers.
Beleggingen
Het totale fondsvermogen bedraagt € 190,4 mln. per 31
december 2015.
De samenstelling van de beleggingsportefeuille is als
volgt:
Aandelen
Obligaties
Onroerend goed
Liquide middelen

: 50,6%
: 50,8%
: 0,8%
: -2,2%

Over het eerste half jaar van 2016 bedroeg het
beleggingsrendement van het Fonds 7,7%. De
benchmark over deze periode bedroeg 7,6%.

De opgebouwde pensioenen van de actieve deelnemers
aan de eindloonregeling en de geïndexeerde
middelloonregeling zijn per 1 januari 2016 volledig
verhoogd (indexatie actieven middelloonregeling: 1,52%),
aangezien deze verhoging door de werkgever
gefinancierd wordt.

