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Onderwerp 
Wijzigingen pensioenregeling Bpf Koopvaardij per 1 januari 2017 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Met deze brief informeren wij u over de wijzigingen in de pensioenregeling van Bedrijfspensioenfonds 
voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij) per 1 januari 2017. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor uw 
pensioenadministratie en zijn van belang voor het goed informeren van uw werknemers over hun 
pensioenregeling. Ook vindt u in de brief informatie over het besluit van het bestuur van Bpf 
Koopvaardij om de (pre)pensioenen in 2017 niet te verhogen.  
 
Wijziging pensioenpremie, franchise en maximum pensioengevend salaris 
Jaarlijks worden (zo nodig) de premie, de franchise en het pensioengevend salaris voor de 
pensioenregeling van Bpf Koopvaardij aangepast. Dit gebeurt onder meer om ervoor te zorgen dat er 
voldoende in kas is om de (toekomstige) pensioenen te kunnen uitkeren.  
 
Per 1 januari 2017 zijn de pensioenpremie, franchise en het pensioengevend salaris* vastgesteld op: 
 

 2017 2016 
Pensioenpremie 25,90% 

 
25,90% 
 

Franchise € 35,96 per dag  
(€ 13.125 op jaarbasis) 

€ 35,39 per dag  
(€ 12.953 op jaarbasis)  

Maximum pensioengevend salaris € 234,80 per dag  
(€ 85.702,99 op jaarbasis) 

€ 230,29 per dag  
(€ 84.286,14 op jaarbasis) 

 
De pensioenopbouwblijft in 2017 gelijk aan het percentage in 2016 (1,604% van het pensioengevend 
salaris minus de franchise). 
 
* Voor een juiste premieberekening is het belangrijk dat u het pensioengevend salaris correct vaststelt. Uitleg hierover vindt u  
op www.koopvaardij.nl/begrippen. 
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Geen premie voor de WGA-hiaatregeling 
Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, voorziet de WGA-hiaatregeling in een aanvulling op de 
vervolguitkering van de WGA. Om hiervoor in aanmerking te komen moet uw werknemer aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden vindt u in het WGA-hiaatreglement op onze 
website. De premie voor deze regeling, die wordt betaald door de werknemers, is per 1 januari 2017 
vastgesteld op 0,45% (gelijk aan 2016). Echter, gezien de aanwezige reserve voor deze regeling 
wordt er in 2017 geen premie geheven. 
 
Vanaf 1 janauri 2017 wijzigt de opbouw van het partnerpensioen 
De huidige hoogte van de opbouw van het partnerpensioen is een percentage van 70% van het 
ouderdomspensioen. Vanaf 1 januari 2017 bestaat de opbouw van partnerpensioen uit twee delen: 
1. Het deel op opbouwbasis (24% van het ouderdomspensioen). Dit blijft staan, ook als uw 

werknemer niet meer in de koopvaardij blijft werken of met pensioen gaat. 
2. Het deel op risicobasis (46% van het ouderdomspensioen). Dit deel vervalt bij uitdiensttreding of 

pensionering. In die situaties is er vanaf 1 januari 2017 alleen recht op het opgebouwde deel van 
het partnerpensioen.  

De pensioenpremie die nu wordt betaald is onvoldoende om de pensioenopbouw van het 
ouderdomspensioen met het huidige opbouwpercentage voort te zetten.Sociale partners hebben 
afgesproken dat een vast deel van het salaris van uw werknemers voor pensioenpremie is, zodat die 
niet zomaar kan worden verhoogd. Om toch voldoende in kas te hebben voor de huidige 
pensioenopbouw, is door sociale partners ervoor gekozen het partnerpensioen te wijzigen. Hierdoor 
blijven voor uw werknemers zowel de pensioenopbouw van het ouderdomspensioen als de 
pensioenpremie gelijk. 
 
Geen verhoging van de (pre)pensioenen in 2017  
Bpf Koopvaardij streeft ernaar de (opgebouwde) pensioenen te laten meestijgen met de stijging van 
de prijzen (consumentenprijsindex). Hiervoor wordt geen premie betaald. Jaarlijks besluit het bestuur 
van Bpf Koopvaardij of een verhoging van de (pre)pensioenen mogelijk is. Het bestuur heeft 
vastgesteld dat de financiële situatie van Bpf Koopvaardij onvoldoende is om in 2017 een verhoging 
toe te kennen. Meer informatie over de actuele financiële situatie van het pensioenfonds vindt u op 
onze website onder ‘Actueel – De dekkingsgraad’.  
 
Maak uw premiebedrag direct over na het aanleveren van de loongegevens 
Iedere maand geeft u de loongegevens van uw medewerkers door via het Koopvaardij Portaal. 
Hiermee berekent u het bedrag dat u moet betalen aan premies. Wij verzoeken u dringend dit bedrag 
direct over te maken aan Bpf Koopvaardij, zodat wij hiervoor geen herinnering hoeven te versturen. 
Dit doet u uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarover dit bedrag 
verschuldigd is.Bijvoorbeeld: de loonopgave en betaling van september doet u uiterlijk 31 oktober. Wij 
sturen u een premiespecificatie naar aanleiding van uw loonopgave, zodat u eenvoudig het betaalde 
premiebedrag kunt controleren. 
 
Digitaal op de hoogte blijven? Geef uw e-mailadres aan ons door  
Wij willen u graag snel en gemakkelijk op de hoogte kunnen brengen van zaken die belangrijk en 
interessant zijn voor het pensioen van uw werknemers. Daarom vragen wij u uw e-mailadres aan ons 
door te geven via onze website. Ga naar www.koopvaardij.nl ‘Actueel – Blijf op de hoogte van uw 
pensioen. Meld u aan voor digitale pensioeninformatie’. 
 
Heeft u nog vragen?  
Meer informatie over de pensioenregeling en gegevensaanlevering vindt u op www.koopvaardij.nl. 
Vanaf medio januari 2017 is een nieuwe versie van onze werkgeversbrochure beschikbaar op onze 
website: de ‘Werkgeversgids’. Daarin vindt u alle pensioeninformatie die voor u van belang is. 
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U kunt ook contact opnemen met onze Werkgeversdesk: 
 
Telefoonnummer                                  : 088 – 007 98 91 
Maandag tot en met donderdag           : 8.00 tot 17.30 uur 
Vrijdag                                                  : 8.00 tot 17.00 uur 
E-mail                                                   : servicedesk@koopvaardij.nl    
 
Loonadministratie uitbesteed? 
Als u de loonadministratie heeft uitbesteed aan derden, verzoeken wij u een kopie van deze circulaire 
aan uw administratie-/accountantskantoor te sturen. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Aan deze circulaire kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij 
 
 
 
 
 
Erwin Cramer 
Directeur bestuursbureau Bpf Koopvaardij 


