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’uw welvaren’

Geachte heer/mevrouw,
U krijgt deze brief, omdat u in het verleden pensioen heeft opgebouwd bij de Stichting Pensioenfonds Loods
wezen (hierna SPL). SPL stopt per 31 december 2015. De Nederlandsche Bank heeft laten weten geen bezwaar
te hebben tegen de overdracht van alle pensioenen naar een andere pensioenuitvoerder, namelijk Aegon
Levensverzekering N.V. (hierna Aegon).
De reden van de opheffing is complex. Kort samengevat komt het er op neer dat:
1) Het bestaan van een pensioenfonds erg ingewikkeld en duur is geworden. Voor een relatief klein
pensioenfonds als SPL geldt dat nog eens extra.
2) Er al zoveel werkzaamheden zijn overgedragen aan Aegon, dat SPL nog maar weinig verantwoordelijk-
heden heeft.
U kunt er meer over lezen op www.pensioenloodswezen.nl onder ‘belangrijke documenten’ en dan ‘folder’.
“En nu?”, vraagt u zich vast af. ‘’Hoe gaat het nu verder met mijn opgebouwde pensioenaanspraken?‘’
Daar verandert helemaal niets aan. Uw pensioenaanspraken (later uw pensioenuitkering) worden door SPL
overgedragen aan Aegon. Aegon is vanaf 1 januari 2016 de nieuwe pensioenuitvoerder van uw opgebouwde
pensioenaanspraken en deze worden door Aegon levenslang gegarandeerd.

”Moet ik nu iets doen?”, is misschien uw volgende vraag. Nee, u hoeft geen actie te ondernemen.
In mei/juni 2016 ontvangt u van ons een brief met daarin de waarde van uw pensioenaanspraken, die door
ons zijn overgedragen aan Aegon. Vervolgens krijgt u ook een brief van Aegon, waarin wordt bevestigd dat
uw pensioenaanspraken zijn overgenomen door Aegon en hoe u contact kunt opnemen met Aegon als dat
nodig is. U kunt dan bij Aegon een exemplaar opvragen van het pensioenreglement, dat geldt vanaf
1 januari 2016.
In 2016 ontvangt u ook nog het uniforme pensioen overzicht (de zogenaamde UPO) van het pensioenfonds,
tenzij u al vóór 2015 bent gestopt met actieve deelname aan het pensioenfonds. Dan krijgt u in 2015 geen
UPO van ons. In een later jaar ontvangt u de UPO van Aegon.

bel angrijke informatie

Als SPL stopt, is er nog een ruim bedrag over, dat is bedoeld voor het verlenen van toeslagen. Het geld voor
de toeslagen wordt ondergebracht in een speciaal depot, dat wordt beheerd door Aegon Levensverzekering N.V.
(hierna Aegon). Vanuit dit depot zal elk jaar een toeslag worden toegekend op de pensioenaanspraken die u
heeft opgebouwd.
Die toeslag zal gelijk zijn aan 100% van de toename van het CPI (consumptie prijs index) tussen oktober van
enig jaar en oktober van het daaropvolgende jaar. Met dit beleid wordt de inflatie volledig gecompenseerd.
Per 1 januari 2016 wordt deze toeslag voor het eerst uitgekeerd en wel over de toename tussen oktober 2014
en oktober 2015. Dit schuift dan steeds een jaar op. De toeslagen worden uitgekeerd totdat het geld in het
depot op is. Daarna stopt de toeslagregeling. Het blijft een schatting, maar wij verwachten dat er ongeveer
30 jaar toeslagen kunnen worden uitgekeerd. Het werkelijke resultaat is afhankelijk van het rendement op de
beleggingen, van de rentestand en van de inflatie in de komende jaren. Aegon zal u in 2016 en in de jaren
daarna bericht sturen over deze toeslag.

Uw opgebouwde pensioenaanspraken veranderen dus niet.
Heeft u op dit moment vragen? Mail deze naar hr@loodswezen.nl. Wij zullen u zo duidelijk mogelijk
antwoord geven. U kunt ook kijken op www.pensioenloodswezen.nl.
Met vriendelijke groet,
M.A.G. Schaap
Voorzitter SPL

