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Nieuwe regels partnerpensioen nog onduidelijk?

Bpf Koopvaardij biedt u en uw werknemers graag goed inzicht
Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe regels voor het partnerpensioen. Een groot deel van het
partnerpensioen is vanaf dat moment op risicobasis verzekerd. Dit naar aanleiding van een
besluit van sociale partners hierover. We hebben gesignaleerd dat deze aanpassing vragen (en
soms ook onrust) heeft opgeroepen. Om die reden verstrekken wij u en uw werknemers graag
aanvullende informatie.

Aanpassing is nodig
De huidige pensioenpremies zijn op dit moment onvoldoende om de pensioenregeling in 2017
ongewijzigd voort te kunnen zetten. Door de lage rentestand en de langere levensverwachting
is hiervoor meer geld nodig. Een paar maatregelen zijn dan mogelijk:

een hogere pensioenpremie;
een lagere pensioenopbouw;
een hogere franchise (gedeelte van het inkomen waarover geen pensioen wordt
opgebouwd);
of een andere opzet van het partnerpensioen.

Sociale partners zijn in 2015 een pensioenovereenkomst overeengekomen. Daarin is ook een
afspraak over het premiebudget opgenomen, evenals wat er moet gebeuren als dit budget niet
langer toereikend is (geen verhoging pensioenpremie). Gezien deze afspraak - waaraan alle
betrokken partijen zich hebben verbonden - is een hogere pensioenpremie geen optie. Een
lagere toekomstige opbouw van het ouderdomspensioen wordt als ongewenst gezien. Daarmee
vallen maatregelen 2 en 3 ook af. Gekozen is voor de laatste maatregel, waarbij de opbouw
van het partnerpensioen is verlaagd, maar de uitkering bij overlijden tijdens deelname aan de
pensioenregeling onaangetast blijft.

Evenveel partnerpensioen bij overlijden, zolang uw werknemers pensioen opbouwen
Mochten uw werknemers komen te overlijden terwijl zij pensioen opbouwen bij Bpf
Koopvaardij, dan is de situatie gelijk aan de situatie van vóór 1 januari 2017. Hun
nabestaanden ontvangen een partnerpensioen dat op hetzelfde niveau ligt als voor de
wijziging, omdat het verschil in opbouw (70% van het ouderdomspensioen (2016) - 24% van
het ouderdomspensioen (2017)) op risicobasis is verzekerd.

Bij einde deelname aan de pensioenregeling door einde dienstverband of pensionering blijft het
opgebouwde partnerpensioen staan. Het deel dat is verzekerd op risicobasis (46% van het
vanaf 1 januari 2017 opgebouwde ouderdomspensioen) vervalt dan. Hoeveel lager het
partnerpensioen dan wordt ten opzichte van de oude situatie, is afhankelijk van het aantal
deelnamejaren vanaf 1 januari 2017. Wel kunnen uw werknemers, zowel bij het einde van de
deelname als bij pensionering, een deel van hun ouderdomspensioen uitruilen voor meer
partnerpensioen.

Voorlichtingsmateriaal voor uw werknemers
Via deze link vindt u een A4 met uitleg over het partnerpensioen. U kunt die benutten voor het
informeren van uw werknemers. Als u beschikt over een intranet, dan kunt u ook een link
maken naar de informatie op onze website. In ons magazine PensioenKompas, dat medio april
verschijnt, besteden we overigens ook uitgebreid aandacht aan het onderwerp (inclusief
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rekenvoorbeelden).

Liever (ook) een informatiebijeenkomst?
Wij zijn altijd bereid u en uw werknemers een mondelinge toelichting te geven op de nieuwe
regels voor het partnerpensioen. U kunt hiervoor contact opnemen met het bestuursbureau
van Bpf Koopvaardij, telefoon 06 22 22 96 50.
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