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Datum 

Beste

Om maar met de deur in huis te vallen: Stichting Pensioenfonds Loodswezen (SPL) houdt op 1 januari 2016 op te 

bestaan. Mits aan bepaalde randvoorwaarden wordt voldaan. Dat heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten. 

En wij -als werkgevers- zijn het ermee eens. De vakbonden overigens ook. Het is een beslissing in uw belang.  

”En nu?”, vraagt u zich vast af. ”Hoe gaat het nu verder met mijn pensioenuitkering?” Daar verandert helemaal niets 

aan. Uw pensioenuitkering is levenslang gegarandeerd door de verzekeraar Aegon en die garantie blijft gewoon 

doorlopen. Het wel of niet bestaan van SPL heeft daar geen invloed op. Uw pensioen blijft ook gewoon meegroeien 

met de inflatie door het verlenen van indexatie.  

SPL heeft de meeste taken al enige tijd uitbesteed aan verzekeraar Aegon. Per 1 januari 2015 zijn nog meer taken  

uitbesteed, waarbij Aegon ook een groot deel van het beleid bepaalt. Dat takenpakket en het beleid is geregeld  

in een verzekeringscontract. Aegon garandeert de pensioenen, iets wat een zelfstandig pensioenfonds niet kan.  

Wat is dan nog de toegevoegde waarde van een eigen pensioenfonds en kan de uitvoering efficiënter georganiseerd 

worden? Daar hebben we grondig onderzoek naar gedaan. En de uitkomst van dat onderzoek is dat SPL wordt  

opgeheven. De werkgevers gaan ten behoeve van nog werkende deelnemers het verzekeringscontract overnemen. 

Ook voor hen blijft de garantie door Aegon bestaan.

”Moet ik nu iets doen?”, is misschien uw volgende vraag. Nee, u hoeft geen actie te ondernemen.  

Wij zullen u op de hoogte houden van de mijlpalen in dit zogenaamde transitieproces. De eerstvolgende stap is dat 

het pensioenfonds De Nederlandse Bank toestemming vraagt om te mogen stoppen. Daarvoor gelden twee voor-

waarden, die in zowel in het belang van u als van de nog werkende deelnemers zijn:

1) Het bestaande verzekeringscontract moet overgenomen worden door de werkgevers

2) Het geld voor toeslagen moet voor u beschikbaar blijven

Uw pensioen verandert dus niet. Heeft u op dit moment vragen? Mail deze naar hr@loodswezen.nl. Wij zullen  

u zo duidelijk mogelijk antwoord geven. We houden u gedurende het verandertraject graag op de hoogte via  

een binnenkort te lanceren website. 

Vriendelijke groet

J.W. Bentinck M.A.G. Schaap

Directeur NLBV, Voorzitter SPL
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