
TOEGEVOEGDE WAARDE VNOL

Mij is de laatste tijd enige malen de vraag gesteld van: 
"Wat is nu de toegevoegde waarde van de VNoL?" 
Ik zal trachten daar een bevredigend antwoord op te 
geven.

In de statuten van onze vereniging staat (onder 
artikel 2a) als doel... "In de meest uitgebreide zin de 
behartiging van de materiële en sociale belangen 
van de leden"... en (onder b)..."Het coördineren van 
gemeenschappelijke belangen en het onderhouden 
van vriendschappelijke betrekkingen met andere 
gelijkgerichte verenigingen en organisaties"...

Het genoemde onder "a" komt soms voor. Meestal 
heeft dit betrekking op problemen die ontstaan 
bij overlijden van een gepensioneerde, waarna de 
uitbetaling van het partnerpensioen niet verloopt 
zoals het zou moeten. Door onze contacten met de 
manager van het BPL en met PGGM kunnen we dit 
in voorkomende gevallen snel en adequaat oplossen. 
Ook staan we leden of partnerleden bij indien er een 
( juridisch)probleem zou ontstaan met het BPL of de 
NLC. Dit komt gelukkig slechts zeer sporadisch voor.

Daarnaast benoemt de VNoL de leden van het 
Verantwoording Orgaan van het B.P.L. (V.O.) namens 
de pensioengerechtigden . Op dit moment zitten er 4 
leden (van totaal 6 leden) namens de gepensioneerden 
in het V.O. Dit is gebaseerd op de getalsverhouding 
tussen actieven en pensioengerechtigden. De 2 
bestuursleden van het BPL welke oud-loodsen 
zijn, worden door de  VNoL voorgedragen aan de 
pensioenvereniging zijnde de NLC . Ook kan een 
oud-loods, die geen lid is van de VNoL, zichzelf 
voordragen bij de NLC. De NLC besluit uiteindelijk 
bij stemming wie er namens de oud-Loodsen in het 
BPL bestuur komen (2 leden) 

Wij onderhouden goede contacten met de besturen 
van het BPL en de NLC, waarbij wij zaken die 
leven bij de leden, onder de aandacht brengen. Via 
ons lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG) 
hebben wij onze inbreng in de SER en de politiek. 
Zeker in de huidige tijd, met al de discussies over 
een nieuw pensioenstelsel is dit van enorm belang. 
Onze inbreng is daar vooral via de bestuursleden 
Peter van der Horst en Sjaak Sprong. Peter heeft 
jaren zitting gehad in de pensioencommissie van de 
NVOG en wordt nog steeds als lid van verdienste 
van de NVOG geconsulteerd over pensioenzaken. 
Mocht hij niet gevraagd worden dan geeft hij zelf 
wel direct zijn deskundige mening. Verder is, doordat 
de VNoL de Tweede Kamer daarop opmerkzaam 
maakte, de mogelijkheid in de wet opgenomen dat 
het V.O. in voorkomende gevallen een beroep op de 
Ondernemerskamer kan doen. Dat was in 2014 met 
de grote wijzigingen op pensioengebied door de 
politiek 'vergeten'.

Ook wordt in voorkomende gevallen de politiek direct 
benaderd waarvan bovenstaande een voorbeeld is. 
Sjaak heeft zitting in de commissie "Zorg en Welzijn" 
van de NVOG, en heeft hier namens de VNoL zijn 
inbreng. Verder hebben wij onze invloed in het S.O.I. 
overleg (Semi Overheids Instellingen). Dit is een 
onderdeel van de NVOG waar de belangen van ABP 
gepensioneerden behartigd worden. Wij hebben op 
dit moment nog ca. 50 leden die hun pensioen van 
het ABP ontvangen. In de SOI hebben verenigingen 
zitting van gepensioneerden van de Politie, eervol 
ontslagen Off icieren van de Krijgsmacht, Schiphol, 
UWV, PFZW/PGGM, NHTV etc. Ook via de FOG-
ABP (Federatie van Onafhankelijke Groeperingen 
van het ABP), waar wij ook in participeren, worden 
de belangen behartigd van onze ABP-leden.

WAT DE VERENIGING VAN OUD LOODSEN ALS TOEGE-
VOEGDE WAARDE HEEFT VOOR DE OUD-LOODSEN.



Bij de laatste verkiezing (2018) van het V.O. van 
het ABP werden er via de kieslijsten van het FOG-
ABP, 2 leden gekozen (van de in totaal 14 zetels die 
ingenomen worden door gepensioneerden in het V.O 
van het ABP). Dit was zeer onverwacht, daar we het 
moesten opnemen tegen de ouderen organisaties 
van de FNV en het CNV. Ook wij als VNoL hadden 
een kandidaat op de kieslijst in de persoon van Jacob 
Groenendijk. Hij is weliswaar niet gekozen maar op 
hem werden toch ca. 650 stemmen uitgebracht.

Voorgaande is een opsomming van wat het bestuur 
van de VNoL zoal doet, met andere woorden, het 
geeft een inzage in de toegevoegde waarde die de 
VNoL levert aan de gepensioneerde loodsen. Wij 
trachten de leden op de hoogte te houden van alles 
wat speelt met betrekking tot pensioenen, zorg en 
welzijn en alles wat voor de leden van belang zou 

kunnen zijn via ons INFO blad, dat 4x per jaar uitkomt. 
Ook worden de leden geïnformeerd op de jaarlijkse 
ALV, welke steeds in begin april wordt gehouden. 
Bestuursleden verrichten hun taken als vrijwilliger 
en zijn, uiteraard, onbezoldigd. Gemaakte onkosten 
ten behoeve van de vereniging worden natuurlijk 
vergoed.

Mogelijk ten overvloede, elke loods wordt eens oud-
Loods, hetgeen inhoud dat hij dan afhankelijk is van 
een pensioen. Het lid worden van de VNoL is dan ook 
voor elke gepensioneerde een aanrader.

Bezoek ook onze website, www.vnol.nl , waar u meer 
informatie over de vereniging vindt.
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Voorzitter VNoL


