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Betreft:   Overgang pensioenadministrateur/Jaaropgave 2022 en 
specificatiepensioenuitkering vanaf januari 2023 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 
Met deze brief willen wij u graag informeren dat onze pensioen- en uitkeringenadministratie 
per 1 januari 2023  wordt ondergebracht bij pensioenadministrateur Blue Sky Group. 

 
Overgang naar pensioenadministrateur Blue Sky Group 
Na een gedegen selectieproces heeft het bestuur besloten om de pensioen- en 
uitkeringenadministratie vanaf 1 januari 2023 uit te laten voeren door de Blue Sky Group 
(BSG). BSG is een gerenommeerde partij die voor diverse pensioenfondsen 
pensioenadministraties uitvoert.  
 
Wat betekent deze overgang voor u? 
Voor u betekent deze overgang van pensioenadministrateur dat u vanaf  1 januari 2023 al 
uw vragen over uw pensioensituatie direct kunt stellen aan BSG. U zult in de toekomst 
rechtstreeks informatie over uw Nedlloyd pensioen van BSG ontvangen. 
 
 
 
 

Mw/Dhr 
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 BEWAAR DEZE BRIEF 
 
Nieuwe contactgegevens Nedlloyd Pensioenfonds 
Het nieuwe contactadres wordt:  
Stichting Nedlloyd Pensioenfonds 
p/a Blue Sky Group 
Postbus 123 
1180 AC  AMSTELVEEN 
 
E-mailadres: 
pensioenservice@nedlloydpensioenfonds.nl 
Telefoonnummer: (020) – 426 63 10 
 
Specificatie pensioenuitkering vanaf januari 2023 
Tot en met december 2022  wordt de uitbetaling van uw pensioenuitkering verzorgd door 
RiskCo Administrations.  Ook zullen zij zorgdragen voor de jaaropgave 2022 die u nodig heeft 
voor uw belastingaangifte over 2022. 
Vanaf januari 2023 wordt de uitbetaling van uw pensioenuitkering verzorgd door BSG. De 
eerste specificatie die u in januari 2023 ontvangt, zal er daarom wellicht anders uitzien dan u 
gewend bent. 
 
Communicatie 
Vanaf volgend jaar zult u merken dat er nog iets verandert. Dan komen er nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van communicatie. Zoals een andere website en een nieuw 
persoonlijk pensioenportaal, waarop u zelf veranderingen kunt aangeven en allerlei 
pensioenzaken kunt regelen. Hierover wordt u later nog geïnformeerd door Nedlloyd 
Pensioenfonds/BSG. 
 
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met onze 
pensioenadministrateur BSG, bereikbaar op (020) 426 63 10 en via e-mailadres 
pensioenservice@nedlloydpensioenfonds.nl. 
 
Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
met vriendelijke groet, 
STICHTING NEDLLOYD PENSIOENFONDS 
 
Drs. F.T.E. Dooren 
Uitvoerend bestuurder/ CEO 
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