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Geachte

Op 20 juli 2015 hebben wij u een brief gestuurd, waarin staat dat de Stichting Pensioenfonds Loodswezen  

(hierna SPL) zal gaan stoppen. Er moest dan wel worden voldaan aan twee voorwaarden, namelijk:

1)  Het bestaande verzekeringscontract moet overgenomen worden door de werkgevers.

2)  Het geld voor toeslagen moet voor u beschikbaar blijven. 

Aan deze voorwaarden is inmiddels voldaan. De werkgevers hebben inderdaad het verzekeringscontract  

overgenomen. En er is een goede oplossing gevonden voor de reserves van het fonds waaruit de toeslagen 

worden betaald. Met name dit laatste is voor u van belang. 

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 uw  

pensioenuitkering.  

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. 

Inmiddels heeft De Nederlandsche Bank laten weten geen bezwaar hebben tegen het opheffen van SPL en  

tegen de overdracht van alle verplichtingen aan Aegon. Aegon neemt vanaf januari 2016 de plaats in van SPL  

als pensioenuitvoerder. Zij betaalt nu al uw pensioenuitkering aan u en dat blijft zo. Uw pensioenuitkering  

wordt door Aegon levenslang gegarandeerd.  

’uw welvaren’december 2015

heer/mevrouw,
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Uiteraard ontvangt u hiervan nog officieel bericht, waarin ook de hoogte van uw pensioenuitkering staat  

vermeld. In mei/juni ontvangt u van ons een brief met daarin het bedrag van uw pensioenuitkering, zoals wij  

deze hebben overgedragen aan Aegon. Vervolgens krijgt u ook een brief van Aegon, waarin wordt bevestigd  

dat Aegon voortaan zorgt voor uw pensioenuitkering. Voor de zekerheid staat in deze brief ook het bedrag van 

uw pensioenuitkering. Ook staat hierin hoe u met Aegon contact kunt opnemen als dat nodig is.  

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. U kunt ook kijken  

op www.pensioenloodswezen.nl.

Met vriendelijke groet,

M.A.G. Schaap

Voorzitter SPL


