
Snel op de hoogte van uw pensioen? 
Bekijk onze nieuwe video’s

Wij begrijpen dat u niet dagelijks met het onderwerp 
pensioen bezig bent. Toch is het belangrijk een aantal 
pensioenzaken te weten, ook al bent u nog lang geen 67. 
Wij maken dit gemakkelijk met onze korte video’s. 
Daarmee weet u in een paar minuten het belangrijkste 
over uw pensioen en pensioenfonds. Kijken dus! 

Ga naar www.koopvaardij.nl/video.
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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: uk.bpfkoopvaardij.nl/downloads 

Geen (volledige) verhoging van uw 
pensioen? Op een later moment alsnog?
Bpf Koopvaardij streeft ernaar uw pensioen te laten 
meestijgen met de stijging van de prijzen (CBS-prijs-
index). Voor die verhogingen betaalt u geen premie. Dit 
wordt betaald uit het rendement op de beleggingen. 
Jaarlijks besluit het bestuur of uw pensioen kan worden 
verhoogd. Of een verhoging mogelijk is, hangt af van de 
zogenoemde beleidsdekkingsgraad* van het fonds. 

In de afgelopen jaren was de beleidsdekkingsgraad 
volgens de wettelijke normen te laag om uw pensioen 
volledig mee te laten groeien met de stijging van de 
prijzen. Zo is uw pensioen in 2018 met 0,13% verhoogd, 
terwijl de prijzen in het voorgaande jaar met 1,36% stegen. 

Mogelijkheid inhalen gemiste verhogingen
Wanneer onze financiële situatie het in de toekomst 
toelaat, kunnen we de gemiste verhogingen op een later 
moment inhalen. Eind 2017 is dit vastgelegd in het beleid 
van het fonds. Dit beleid geldt voor de jaren vanaf 
1 januari 2015, waarin de pensioenen niet of niet volledig 
zijn verhoogd. De meest recente gemiste verhogingen 
worden dan als eerste gecompenseerd. 

Inhalen van gemiste verhogingen kan bij een beleids-
dekkingsgraad vanaf 124,9%. Wanneer dit in de toekomst 
mogelijk is, informeren wij u hierover. Toeslagen die 
langer dan tien jaar geleden zijn gemist (maar niet 
eerder dan 2015), worden niet meer ingehaald. 

Wat als de prijzen dalen? 
Het kan voorkomen dat de prijzen dalen (negatieve 
prijsontwikkeling). Dit betekent niet dat uw pensioen 
wordt verlaagd. Maar kan in een jaar uw pensioen niet 
volledig meegroeien met de stijging van de prijzen, dan 
wordt de negatieve prijsontwikkeling in eerdere jaren 
(vanaf 2015) hiermee verrekend.

u

*Beleidsdekkingsgraad
Verhouding tussen het vermogen van het pensioen-
fonds en de (toekomstige) pensioenuitkeringen, 
gemiddeld over de laatste twaalf maanden. Bij een 
dekkingsgraad van 100% heeft het pensioenfonds 
precies genoeg geld om alle pensioenen te betalen.



Jaarverslag 2017 
in feiten & cijfers (per 31-12-2017)

Het volledige jaarverslag vindt u op 
www.koopvaardij.nl/downloads onder ‘Jaarverslagen’.

Voor wie werkt
Bpf Koopvaardij? 

5.429
actieve deelnemers 

30.921
pensioengerechtigden

18.249
ex-deelnemers 

54.599
totaal aantal belanghebbenden

204
werkgevers 

Van het totaal aantal belanghebbenden is 
bijna 80% 50 jaar of ouder en woont 13% 
in het buitenland.

Beleggingen
€ 3,7 miljard
belegd vermogen

2,1%
rendement

Samenstelling beleggingsportefeuille

Herstelplan niet meer nodig
Met de stijging van de dekkingsgraad in het afgelopen jaar, 
beschikt het pensioenfonds wettelijk gezien weer over 
voldoende financiële reserves. In 2016 was dit niet het geval. 
Om die reden is in dat jaar een herstelplan ingediend bij 
toezichthouder De Nederlandsche Bank. Hierin stonden de 
maatregelen van het pensioenfonds om de financiële 
situatie te verbeteren. Ruim binnen de maximale herstel-
termijn van tien jaar is de vereiste dekkingsgraad bereikt. 
Een herstelplan is daarom niet meer nodig. 

Door de betere financiële situatie eind 2017 zijn de pensioe-
nen in 2018 verhoogd (0,13%).

Kosten
Pensioenbeheer per deelnemer** Vermogensbeheer
(o.m. administratie en communicatie)

€ 163   € 16,6 miljoen
(2016: € 176) (2016: € 14,2 miljoen)

Lagere uitvoeringskosten, hogere beheerkosten beleggingen
Waar de kosten voor pensioenbeheer per deelnemer flink daalden, 
namen de kosten voor het beheren van de beleggingen toe. Ook 
werden de beleggingen in infrastructuur uitgebreid, een relatief dure 
beleggingscategorie. Wel met de verwachting dat dit een relatief 
stabiele investering met goede rendementen is. 

**Actieve deelnemers en pensioengerechtigden

Pensioencommunicatie
We informeerden u onder meer met het Uniform Pensioen-
overzicht, Pensioen 1-2-3, andere digitale en schriftelijke 
uitingen en de website over uw pensioen(regeling). Waar 
mogelijk was de informatie toegespitst op de persoonlijke 
situatie. Tijdens de pensioenmiddagen spraken we met 
deelnemers en pensioengerechtigden over belangrijke 
pensioenontwikkelingen. Daarbij kwam de reglements-
wijziging van het partnerpensioen uitgebreid aan de orde. 

Beleidsdekkingsgraad* eind 2017 

112,5% (2016: 107,4%)
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8 Digitaal op de hoogte? Geef uw e-mailadres door via onze website

Ga naar ‘Actueel - Blijf op de hoogte van uw pensioen. Meld u aan voor digitale pensioeninformatie’.

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.
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Alternatieve investeringen

Infrastructuur

Onroerend goed

Aandelen
Hoogrentende waarden

Liquide middelen
Hypotheken

Bedrijfsobligaties
Staatsobligaties


