
TOEGEVOEGDE WAARDE VNOL 
WAT HOUDT DEZE VERENIGING IN...

Hoe zijn we tot de VNoL (Vereniging 
van Nederlandse oud- Loodsen) 
gekomen. In de ambtelijke tijd, 

dus voor 1 september 1988, was de VNL 
(Vereniging Nederlandsche Loodsen) de 
organisatie waar 99% van de Loodsen, 
Loodsen met Functioneel Leeftijd Ontslag 
en Gepensioneerden Loodsen lid van waren. 
Deze vereniging behartigde de belangen 
binnen het ambtelijk systeem zowel voor het 
collectief als voor de individuele loods.

In de aanloop naar de privatisering 
waren er een aantal Rotterdamse 
loodsen die van mening waren, 
dat de belangen van de oud-
loodsen, na de privatisering, 
toch bewaakt dienden te 
blijven. Zij bleven dus achter 
in het ABP voor wat betreft "hun 
pensioen".

Wout Ouwens en Willem de Roos waren 
de mannen van het eerste uur die op 2 
december 1986 de vereniging VNoL, door het 
laten passeren van de akte van oprichting, 
gestalte gaven. Aanvankelijk was dan ook 
99% van de oud-Loodsen lid van deze 
nieuwe vereniging. De VNoL was hierdoor 
dus de aangewezen vereniging om de 
belangen te behartigen van diegene die met 
hun pensioen achterbleven in de Stichting 
Pensioenfonds ABP (Algemene Burgerlijke 
Pensioenwet).
In de afgelopen 34 jaar werden het aantal 
ABP-ers steeds minder door natuurlijk 

verloop. Op dit moment zijn er nog ca. 40 
leden met een ABP-pensioen en nog steeds 
is de VNoL via de FOG-ABP (Federatie 
Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP) hun 
belangenbehartiger. Hierdoor hebben de 
oud-Loodsen nog steeds de mogelijkheid 
om een kandidaat op de kieslijst te plaatsen 
voor het Verantwoordingsorgaan van de 
Stichting Pensioenfonds ABP.

Na de privatisering op 1 september 1988 
werden de meeste oud-loodsen ook 

lid van de VNoL.  Doel van de 
vereniging was, zoals staat in 

de statuten in artikel2, ....."In 
de meest uitgebreide zin de 
behartiging van de materiële 
en sociale belangen van de 

leden... en.... "het coördineren 
van gemeenschappelijke 

belangen en het onderhouden 
van vriendschappelijke betrekkingen met 
andere gelijkgerichte verenigingen en 
organisaties"..... Een voorbeeld hiervan 
is onze actieve deelname in de Koepel 
Gepensioneerden, een organisatie van zo’n 
300.000 gepensioneerden.

Dat we de materiele en sociale belangen 
van de oud-loodsen behartigen wordt 
onder meer gestalte gegeven door onze 
goede contacten met de NLC en het BPL. 
In de veranderende Pensioenwereld is hier 
bovenop gekomen, dat het onze wettelijke 
taak is om 4 van de 6 leden te leveren voor het 
V.O. (verantwoordingsorgaan) van het BPL.  



De VNoL  draagt daarnaast ook kandidaten 
vóór voor de vacatures binnen het BPL-
bestuur. Oud-Loodsen kunnen zichzelf 
echter hiervoor ook buiten de VNoL om 
kandideren door zich individueel kandidaat 
te stellen. Binnen de VNoL proberen we 
voor deze taken alvast veel kennis over de 
Pensioenproblematiek binnen te halen en te 
houden.

Hierbij houden wij de leden op de hoogte 
van al de voorgenomen wijzigingen in 
het pensioenstelsel en al wat speelt met 
betrekking tot "zorg en welzijn" via ons blad 
INFO, welk 4 x per jaar verschijnt. Tevens 
wordt informatie verstrekt op de ALV die 
jaarlijks in april wordt gehouden.

Het ledental van de vereniging is momenteel 
rond de 450 leden inclusief partnerleden. Dit 
is de laatste jaren echter teruglopend, doordat 
een aantal van de "jonge oud-Loodsen" het 
lidmaatschap niet meer aangingen. Eén van 
de oorzaken is, dat wij, door de wet op de 
privacy, niet meer de beschikking krijgen over 
de adressen van de nieuw gepensioneerden. 
Deze zijn natuurlijk wel bekend bij NLC, BPL 
en/of de diverse sociëteiten.
Het bestuur van de VNoL heeft daarom aan 
de 4 sociëteiten voorgesteld om eind januari 
bij elkaar te komen, om te onderzoeken wat 

wij voor elkaar zouden kunnen betekenen. 
Zeker komt dan ook aan de orde wat de VNoL 
voor de sociëteiten zou kunnen beteken. Dit 
initiatief wordt gesteund door de NLC in de 
persoon van haar voorzitter Joost Mulder.

Misschien ten overvloede, hoop ik duidelijk 
gemaakt te hebben dat de VNoL geen 
activistische vakbondachtige organisatie 
is, die zich afzet tegen de NLC dan wel het 
BPL. De VNoL probeert ten alle tijden op 
constructieve wijze de belangen van de oud-
loodsen, door goed overleg met NLC en BPL, 
onder de aandacht te brengen en probeert 
juist de belangen van de NLC en het BPL 
zo goed mogelijk onder de oud-loodsen 
duidelijk te maken. 

Als voorzitter van de VNoL denk ik dat dit 
door allen positief wordt ervaren. Hopelijk 
wordt dit ook zo ervaren door de individuele 
loods. De VNoL probeert op alle fronten een 
positieve bijdrage aan het Loodswezen te 
geven. 
Daarbij is er één absolute zekerheid:

ELKE LOODS WORDT EENS OUD-LOODS

Met vriendelijke groet,
Winston Duits
Voorzitter VNoL


