Uitleg “Wat als het mee- of tegenzit?” op Uniform
Pensioenoverzicht
Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) voor deelnemers en gewezen deelnemers is vanaf 2020 de
rubriek “Wat als het mee- of tegenzit”” toegevoegd. Daarin ziet u een plaatje met 3 pijlen en
4 bedragen. In dit artikel wordt uitgelegd wat de betekenis is van deze bedragen. De bedragen zijn
bruto per jaar.
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u hetzelfde plaatje, maar dan met een inschatting van het
pensioen dat u eventueel elders opbouwt inclusief uw AOW.
In het plaatje is rekening gehouden met de inflatie (prijsstijging). U ziet een inschatting van wat uw
pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, dan kunt u namelijk minder
kopen als u met pensioen bent. U ziet ook wat er gebeurt met uw pensioen, als het in de toekomst
beter of slechter met de economie gaat. U heeft hier geen invloed op. Let op: de bedragen zijn de
inschatting op dit moment. Meer uitleg vindt u ook in het filmpje elders op de website van het
pensioenfonds.
Uw verwachte pensioen als u 67 jaar oud bent

Verwacht eindresultaat

Dit is het pensioen waarop u uit lijkt te komen. Let op: dit is een schatting. Als u werknemer bij
Lloyd’s Register bent, geldt het ook alleen als u blijft werken tot uw AOW-leeftijd en pensioen blijft
opbouwen zoals u dat nu doet. U kunt dit bedrag vergelijken met uw huidige inkomen.
Als het tegenzit

Hoe het met de economie gaat, heeft invloed op de hoogte van uw pensioen. Dat komt omdat het
pensioengeld belegd wordt. Het is moeilijk om goed te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt.
Gaat het straks slechter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal minder waard. Ook een lage
rente en stijgende prijzen hebben invloed. Daardoor kan uw pensioen lager zijn dan verwacht. Het zit
dan tegen.

Als het meezit

Hoe het met de economie gaat, heeft invloed op de hoogte van uw pensioen. Dat komt omdat het
pensioengeld belegd wordt. Het is moeilijk om goed te voorspellen hoe de economie zich ontwikkelt.
Gaat het straks beter met de economie? Dan zijn beleggingen meestal meer waard. Ook een hoge
rente en gelijkblijvende of dalende prijzen hebben invloed. Daardoor kan uw pensioen hoger worden
dan verwacht. Het zit dan mee.
U heeft nu opgebouwd

Een deel van het pensioen dat u later krijgt, heeft u al opgebouwd. U ziet dit bedrag onderaan in het
plaatje. Zolang u bij Lloyd’s Register blijft werken en pensioen blijft opbouwen, wordt dit bedrag
hoger.

Vragen over de vooruitblik
Waarom zie ik drie bedragen en hoe zijn deze berekend?

We weten niet hoe het in de toekomst met de economie gaat. De rente kan stijgen of dalen.
Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet. Dat heeft invloed op uw
pensioenopbouw. Ook kunnen prijzen stijgen of dalen. Op basis van veel verschillende berekeningen
hebben we uw pensioen ingeschat.
Het bedrag bij de bovenste pijl in het midden is het verwachte eindresultaat. In praktijk zal uw
pensioen ergens tussen de bedragen aan de linker- en de rechterkant uitkomen. Wat uw pensioen
uiteindelijk wordt, hangt af van hoe de economie zich ontwikkelt. Gaat het heel slecht met de
economie of stijgen de prijzen juist fors? Dan kan uw pensioen uitkomen op het linker bedrag. En als
het juist beter gaat met de economie, dan kan uw pensioen uitkomen op het rechter bedrag. Er is
een hele kleine kans dat uw pensioen nog iets lager of hoger uitkomt dan de bedragen die u hier ziet.
Let op: We hebben in het plaatje (vooruitblik) geen rekening gehouden met veranderingen in uw
privésituatie. Denk hierbij aan een hoger of lager salaris of een scheiding. Dit kan ook van invloed zijn
op uw pensioenopbouw.
Wat kan ik met deze bedragen doen?

Deze bedragen laten zien dat de hoogte van uw pensioen niet zeker is. Het kan meevallen of
tegenvallen. Het is een inschatting van uw pensioen op basis van de huidige economische situatie.
Die kan veranderen. Daarom is het verstandig om één keer per jaar naar deze bedragen te kijken. En
te bedenken of u hiervan kunt rondkomen als u met pensioen bent.
Wanneer zit het voor een pensioenfonds of verzekeraar mee of tegen?

Pensioenuitvoerders werken aan een zo goed mogelijk pensioen voor u. Zij zijn daarbij voor een deel
afhankelijk van economische ontwikkelingen. Hoe het met de economie gaat is onzeker. Daarom
kijken zij naar alle economische situaties die zich in de toekomst voor kunnen doen. Het zit mee als
beleggingen meer opleveren dan verwacht, prijzen niet (fors) stijgen of wanneer de rente hoger is
dan verwacht (rechterpijl). En het zit tegen als beleggingen minder opleveren, prijzen (fors) stijgen of
de rente lager is (linkerpijl).
Hoe ontwikkelt de AOW-leeftijd zich?

Vanaf 2025 hangt de AOW-leeftijd af van de levensverwachting. Bent u geboren na 31 december
1957? Dan is uw AOW-leeftijd nog niet precies bekend. Deze is gekoppeld aan de levensverwachting.

Voor de vooruitblik op het Uniform Pensioenoverzicht is dan uitgegaan van een AOW-leeftijd van 67
jaar (de minimale AOW-leeftijd). Bereken hier uw verwachte AOW-leeftijd.
Heeft u meer vragen? Neem dan gerust contact op met de helpdesk van RiskCo Administrations bv,
bereikbaar op 020 208 5131 en via e mailadres lloyds.register.mailbox @riskcoadministrations.com.

