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Dertiende maand of eindejaarsuitkering als onderdeel pensioengevend salaris

De betaling van een dertiende maand of eindejaarsuitkering wordt gezien als een aanvullende
toeslag. Het kan daarom onderdeel zijn van het pensioengevend salaris. Het recht op betaling
van een dertiende maand of eindejaarsuitkering moet dan wel in de cao of
arbeidsovereenkomst staan. Aanvullende toeslagen worden in totaal voor maximaal 5% in het
pensioengevend salaris meegenomen.

Kijk hier voor meer informatie over de berekening van het pensioengevend salaris.

Meer weten over de laatste ontwikkelingen bij Bpf Koopvaardij?

Kom naar een pensioenmiddag
De bestuursleden van Bpf Koopvaardij praten u graag bij tijdens een van onze
pensioenmiddagen dit jaar. Iedereen is welkom. U als werkgever, maar uiteraard ook uw
medewerkers. Wij informeren u over de laatste pensioenontwikkelingen, onze financiële
situatie, de pensioenregeling, de beleggingen en de kosten die wij hiervoor maken. Ook nemen
wij volop tijd om vragen te beantwoorden.

De bijeenkomsten vinden plaats op:

• Dinsdag 27 juni 2017 in (omgeving) Rotterdam.
• Donderdag 5 oktober 2017 in (omgeving) Groningen.
• Woensdag 8 november 2017 in (omgeving) Utrecht.

Alle bijeenkomsten starten om 14.00 uur en eindigen rond 16.30 uur.

Meld u aan
Aanmelden kan eenvoudig via dit aanmeldformulier. Geef aan welke bijeenkomst u graag wilt
bijwonen. Ook uw medewerkers kunnen zich op deze manier aanmelden. Heeft u de
mogelijkheid om uw medewerkers (extra) op de bijeenkomsten te attenderen, dan stellen wij
het zeer op prijs als u dit doet.

http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/wpqemXcs8B8Z-1083-31100304-test-{encId}
https://www.bpfkoopvaardij.nl/vragen/hoe-bepaal-ik-het-dagloon-pensioengevend-salaris-van-mijn-medewerkers/
https://www.bpfkoopvaardij.nl/bijeenkomsten/


Na uw aanmelding geven wij u tijdig de exacte locatie door. Eventueel telefonisch aanmelden
kan via onze Servicedesk, 088 - 007 98 99.

Arbeidsongeschikte medewerker: het eerste en tweede ziektejaar

Als uw medewerker arbeidsongeschikt wordt en daardoor zijn of haar loon daalt, dan moet u
dit aan ons doorgeven. Hierbij is het belangrijk dat u rekening houdt met het moment waarop
het loon daalt. Meestal daalt dit na het eerste ziektejaar (tenzij anders afgesproken in de cao).

U neemt uw arbeidsongeschikte medewerker vanaf dat moment niet meer mee in uw
maandelijkse loonopgave. U geeft aan onze Werkgeversdesk door wat het nieuwe dagloon is
en wanneer dit in gaat. Voor deze arbeidsongeschikte medewerker ontvangt u maandelijks een
aparte nota waarop de verplichte inhouding staat. Na het tweede ziektejaar meldt u uw
medewerker bij ons af als deelnemer via de Werkgeversdesk. U hoeft dan niet meer de
verplichte inhouding te betalen aan ons.

Meer weten? Kijk op Wat te doen als – Medewerker raakt arbeidsongeschikt.

Vrijwillige aansluiting van uw walpersoneel?

De pensioenregeling van Bpf Koopvaardij is verplicht voor zeevarenden die varen onder
Nederlandse vlag en uit het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie, de Europese
Economische Ruimte of de verdragslanden komen. Wilt u uw walpersoneel ook laten
deelnemen aan de pensioenregeling? Dan kunt u hiervoor een verzoek tot vrijwillige aansluiting
bij Bpf Koopvaardij indienen. Dit verzoek wordt voorgelegd aan het bestuur.

Belangrijke voorwaarden zijn dat:
- uw walpersoneel werkzaam is in Nederland;
- het aantal walpersoneelsleden niet meer is dan 25% van het aantal zeevarenden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Werkgeversdesk via
servicedesk@koopvaardij.nl of 088 - 007 98 91.

Ons Uniform Pensioenoverzicht is verstuurd naar uw medewerkers

Deze week hebben uw medewerkers het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 2017 van ons
ontvangen. Dit geeft inzicht in de persoonlijke pensioensituatie. Op het UPO staat hoeveel
pensioen uw medewerker heeft opgebouwd, wat hij of zij kan verwachten op pensioendatum
en hoeveel (eventuele) nabestaanden ontvangen.

Heeft uw medewerker een DigiD? Dan kan hij of zij in mei een digitale kopie van het UPO 2017
vinden in de persoonlijke Berichtenbox op www.mijnoverheid.nl. Dit is alleen mogelijk als uw
medewerker daar de e-mailnotificatie voor Bpf Koopvaardij heeft ingeschakeld. Hij of zij
ontvangt dan een e-mail wanneer het UPO 2017 klaar staat.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt uw medewerker een totaaloverzicht van zijn of haar
pensioen. Hier staat ook het eventueel opgebouwde pensioen buiten de koopvaardij en de
AOW. Het netto prepensioen is niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl opgenomen. Wel is dit
zichtbaar in Mijn pensioenplanner op onze website www.koopvaardij.nl.
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