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Nieuws over uw pensioen en pensioenfonds

If you rather read the PensioenPeiling in English,
you can find it on the website: www.koopvaardij.nl.

Naast uw ouderdomspensioen bouwt u ook partnerpensioen 
op bij ons. Dit is pensioen voor uw partner wanneer u overlijdt. 
De huidige hoogte van het partnerpensioen is 70% van uw 
ouderdomspensioen. Per 1 januari 2017 bestaat het partnerpen-
sioen uit twee delen*:
1.   Het deel dat u opbouwt (24% van het ouderdoms-

pensioen). Dit blijft staan voor uw partner. Ook 
als u niet meer in de koopvaardij blijft werken of 
met pensioen gaat.

2.  Het deel op risicobasis (46% van het ouderdoms-
pensioen). Dit deel vervalt als u geen deelnemer 
meer bent bij Bpf Koopvaardij of met pensioen 
gaat. In die situaties ontvangt uw partner na uw  
overlijden vanaf 1 januari 2017 alleen het  opge- 
bouwde deel van het partnerpensioen.

Het partnerpensioen dat u voor 1 januari 2017 al bij ons heeft 
opgebouwd, blijft staan voor uw partner of eventuele ex-
partner(s). Het partnerpensioen tot dat moment was namelijk 
volledig op opbouwbasis en niet deels op risicobasis.

Bent u op dit moment al met pensioen? Deze wijziging heeft 
geen invloed op de pensioenuitkering die u nu van ons ontvangt 
en het partnerpensioen voor uw partner, wanneer u overlijdt.

Wat betekent een partnerpensioen deels op risicobasis?
Het deel op risicobasis is meeverzekerd. Dit betekent dat u 
tijdens uw dienstverband in de koopvaardij bent verzekerd 
tegen het risico van overlijden. Overlijdt u voor uw 67e terwijl 
u deelnemer bent bij Bpf Koopvaardij, dan krijgt uw partner de 
twee delen van het partnerpensioen. Het deel dat u opbouwt 
én het deel dat op risicobasis is meeverzekerd. De hoogte van 
het partnerpensioen bij overlijden tijdens uw dienstverband 
wijzigt dus niet. Gaat u buiten de koopvaardij werken of gaat u 
met pensioen, dan betaalt u geen pensioenpremie meer. Het 
risicodeel van het partnerpensioen komt dan te vervallen. Uw 
partner ontvangt na uw overlijden dan alleen nog het deel dat u 
heeft opgebouwd. 

Wat kunt u zelf doen?
U kunt op het moment van uitdiensttreding of pensionering 
eventueel een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor 
meer partnerpensioen. Dit kan als u zelf voldoende ouder-
domspensioen heeft. Meer over deze uitruilmogelijkheid vindt 
u op onze website bij ‘Ik werk in de koopvaardij - Wat te doen 
als - Met pensioen gaan’. Er zijn meer alternatieven om uw 
partner verzorgd achter te laten. Kijk hiervoor op 
www.wijzeringeldzaken.nl/overlijden/inkomen-partner.

Verandering opbouw partnerpensioen

*Als u pensioen bij ons opbouwt, heeft u in december een brief ontvangen over deze wijziging.

Elk jaar worden onderstaande kerncijfers aangepast, wanneer nodig. Dit doen wij om ervoor te zorgen dat er voldoende in kas is om de (toekom-
stige) pensioenen te kunnen uitkeren. In 2017 blijft het opbouwpercentage van uw ouderdomspensioen (net als de pensioenpremie) gelijk.

Onderwerp 2017 2016

Opbouwpercentage 1,604% 1,604%

Maximum pensioengevend jaarsalaris* € 85.702,99 (€ 234,80 per dag) € 84.286,14 (€ 230,29 per dag)

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

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

De opgebouwde pensioenen en pensioenuitkeringen zijn per 1 januari 2017 niet verhoogd.

* Meer uitleg over de begrippen vindt u op www.koopvaardij.nl/begrippen.
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Meer informatie over onze pensioenregeling, uitleg over begrippen en het laatste nieuws? 
Bezoek dan www.koopvaardij.nl. 

Disclaimer: Aan de inhoud van deze PensioenPeiling kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan het onderzoek deden 186 respondenten mee uit de groep van 
actieve deelnemers (werkzaam in de koopvaardij) en 615 pensioen-
gerechtigden. Op basis hiervan kunnen betrouwbare uitspraken 
worden gedaan voor beide groepen. Van de respondenten heeft 
61% van de actieven en 83% van de pensioengerechtigden (heel) 
veel vertrouwen in de manier waarop hun pensioen bij Bpf 
Koopvaardij is geregeld. Zeker in verhouding tot het vertrouwen 
dat andere pensioenfondsen hebben bij hun deelnemers en het 
vertrouwen van de respondenten in het Nederlandse pensioen-
stelsel in het algemeen, is dit een hoge uitkomst. Ook over de 
betrouwbaarheid, klantvriendelijkheid en deskundigheid van Bpf 
Koopvaardij is een ruime meerderheid positief. De pensioenge-
rechtigden zijn iets positiever dan de actieven.

Pensioenbewustzijn en waardering communicatiemiddelen
Met het pensioenbewustzijn van de actieve deelnemers is het 
redelijk goed gesteld. 66% geeft aan te weten welk pensioen er bij 
pensionering op hem of haar wacht. 40% verdiept zich regelmatig 
in zijn of haar pensioen. Van de schriftelijke communicatiemidde-
len van Bpf Koopvaardij worden de pensioen- en uitkeringsover-
zichten het beste gelezen en beoordeeld. Persoonlijk contact via 

telefoon en e-mail krijgt rapportcijfers tussen de 7,6 en 8,1. De 
website van Bpf Koopvaardij werd door 50% bezocht, waarvan 
90% die goed waardeert. Aandachtspunt is wel de vindbaarheid 
van sommige informatie. 

Verdere digitalisering communicatie
Van de actieven kan 59% zich goed vinden in de verdere digitalise-
ring van de communicatie van het fonds. Echter, 33% is minder 
enthousiast. Wel spreekt daarvan 30% toch zijn of haar voorkeur 
uit voor digitaal als dit kostenvoordelen oplevert en de mogelijk-
heid biedt meer informatie op maat te ontvangen. 

Bpf Koopvaardij is zeer tevreden met deze positieve uitkomsten, 
maar blijft vanzelfsprekend in de komende jaren werken aan 
verdere verbetering ervan. Zo worden aandachtspunten waar 
mogelijk meegenomen bij de activiteiten in het komende jaar. 

Meer weten? 
Een samenvatting van het onderzoek is te vinden op 
www.koopvaardij.nl. 

Uitkomsten klanttevredenheidsonderzoek:
Meerderheid (zeer) positief over Bpf Koopvaardij

In de maanden september en oktober 2016 onderzocht onderzoeksbureau GfK in opdracht van Bpf Koopvaardij het imago 
van het fonds en de waardering van onze communicatiemiddelen. Het online onderzoek kent positieve uitkomsten, waarbij 
ook een verbetering te zien is ten opzichte van de uitkomsten van eenzelfde onderzoek in 2014. De deelnemers die werk-
zaam zijn in de koopvaardij waarderen het fonds in totaal met het rapportcijfer 7,5; de pensioengerechtigden met een 8,1. 

Digitaal op de hoogte? 
Geef uw e-mailadres door
Wij willen u graag snel en gemakkelijk op de 
hoogte kunnen brengen van zaken die belangrijk 
en interessant zijn voor uw pensioen. Daarom 
ontvangen wij graag uw e-mailadres. Dit kunt u 
eenvoudig doorgeven op onze website. Ga naar 
‘Actueel - Blijf op de hoogte van uw pensioen. 
Meld u aan voor digitale pensioeninformatie’.

PensioenPeiling niet meer naar pensioengerechtigden

Dit is de laatste PensioenPeiling die naar pensioengerechtigden is verstuurd. Wij werken er namelijk naartoe om onze informatie meer 
op maat aan te bieden. Vrijwel alle informatie in PensioenPeiling is alleen belangrijk voor deelnemers die nog actief zijn in de koopvaar-
dij. Daarom kiezen wij ervoor PensioenPeiling alleen nog aan deze groep toe te sturen (en aan werkgevers). Dat scheelt ook kosten. 
PensioenKompas blijven pensioengerechtigden wel ontvangen en ook op andere manieren blijven wij hen informeren over zaken die 
belangrijk zijn voor hun pensioen. 

Natuurlijk blijft PensioenPeiling voor de geïnteresseerde pensioengerechtigden nog wel digitaal beschikbaar op www.koopvaardij.nl. 


