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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 

Staat uw e-mailadres al in Mijn Koopvaardij? 
Eind vorig jaar lanceerden wij Mijn Koopvaardij. Uw eigen 
beveiligde pensioenomgeving bij Bpf Koopvaardij. U vindt 
er ook een vernieuwde planner. Daarmee berekent u zelf 
het effect van de mogelijke pensioenkeuzes op uw pen-
sioen. Ook geeft u in Mijn Koopvaardij gemakkelijk aan of 
u post (in de toekomst) digitaal wilt ontvangen. Heeft u al 
een kijkje genomen en een eerste stap naar digitaal gezet?

Zo geeft u uw e-mailadres door in Mijn Koopvaardij
• Ga naar www.mijnkoopvaardij.nl.
•  Log in met uw DigiD mét sms-controle of DigiD app 

(meer informatie op www.digid.nl/vraag-en-antwoord).
•  Vul uw e-mailadres in (en controleer meteen uw 

telefoonnummer) bij uw persoonlijke gegevens.
•  Geef aan dat u post (in de toekomst) digitaal wilt 

ontvangen bij ‘Hoe ontvang ik mijn post?’. 
  Wilt u dit niet, dan blijft u post standaard op papier ontvangen.
•  Zodra er digitale post voor u klaarstaat in Mijn  

Koopvaardij ontvangt u een melding per e-mail.

Is uw e-mailadres al bekend bij ons? Registreer u dan 
toch in Mijn Koopvaardij
Wij sturen al pensioennieuws per e-mail. Heeft u zich al 
eens via onze website aangemeld voor deze digitale 
pensioeninformatie? Of ontvangt u ons Uniform 
Pensioenoverzicht digitaal in uw Berichtenbox van 
MijnOverheid? Dan vragen wij u om toch uw e-mailadres 
te registreren in Mijn Koopvaardij. En daar uw postvoor-
keur aan te geven. Op die manier heeft u in de toekomst al 
uw persoonlijke pensioeninformatie op één plek en 
ontvangt u een e-mail zodra er digitale post voor u 
klaarstaat in Mijn Koopvaardij.

Jaarlijks passen wij de kerncijfers van de pensioenregeling aan. Dit is onder andere nodig om voldoende in kas te 
hebben voor de (toekomstige) pensioenen. U vindt de cijfers voor het jaar 2019 in de tabel. 

2019 2018
Opbouwpercentage 1,604% 1,604%
Pensioenpremie 25,3% 25,9%
Maximum pensioengevend jaarsalaris* € 88.614,70 op jaarbasis 

(€ 242,78 per dag)
€ 86.884,60 op jaarbasis 
(€ 238,04 per dag)

Franchise
Drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt

€ 13.786,05 op jaarbasis
(€ 37,77 per dag)

€ 13.344,40 op jaarbasis 
(€ 36,56 per dag)

Pensioenrichtleeftijd 67 jaar 67 jaar
Partnerpensioen:
• Jaarlijkse opbouw
• Jaarlijkse deel op risicobasis
U leest meer over deze aanpassing op pagina 2

33%                                                                            
37%

24%                                                                 
46%

* Meer uitleg over de begrippen vindt u op www.koopvaardij.nl/begrippen.

ZET UW POSTKEUZE OP DIGITAAL
• uw persoonlijke pensioeninformatie op 1 plek
•  u ontvangt een e-mail als er post voor u klaarstaat 
• snel op de hoogte van het laatste nieuws
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Het antwoord op die vraag is helaas ‘nee’. In de afgelopen 
jaren is uw pensioen bij Bpf Koopvaardij maar een klein 
beetje meegegroeid met de stijging van de prijzen (consu-
mentenprijsindex). Zo is de verhoging van uw pensioen in 
2019 0,56%, terwijl de prijzen vorig jaar met 1,73% stegen. 
Ook in eerdere jaren waren geen of slechts kleine verho-
gingen mogelijk. 

Hoe komt dit? 
Dit heeft een aantal oorzaken. Zo daalde de rente, waar-
door meer geld nodig is om in de toekomst hetzelfde 
pensioen uit te kunnen keren. Daarbij steeg de levensver-
wachting. Ook dit betekent dat we meer geld moeten 
reserveren voor uw toekomstige pensioen, omdat u naar 
verwachting gemiddeld langer pensioen ontvangt. De 
verhoging van uw pensioen wordt betaald uit het beleg-

gingsrendement. Onze beleggingsrendementen waren 
niet voldoende om naast de benodigde extra reserves uw 
pensioen volledig te laten meegroeien met de prijsinflatie. 

Bijstellen ambitie
De verwachting is dat dat ook in de komende jaren niet 
lukt. Dit was wel onze ambitie, zoals vastgelegd in ons 
financiële beleid. Om realistische verwachtingen te 
scheppen, stellen wij die ambitie naar beneden bij. We 
streven nu naar een jaarlijkse verhoging van de pensioenen 
met 50% van de prijsinflatie. Dit was eerst 100%.

Meer weten? 
Op www.koopvaardij.nl/dekkingsgraad vindt u meer 
informatie over onze financiële situatie en wanneer wij 
uw pensioen kunnen verhogen.

Houdt uw pensioen zijn koopkracht? 

Zo zit het met het deel dat is meeverzekerd op risicobasis
Meeverzekerd op risicobasis wil zeggen dat u tijdens uw dienstverband in de koopvaardij bent 
verzekerd tegen het risico van overlijden. Overlijdt u tijdens uw dienstverband én voor uw 67e? 
Dan krijgt uw partner het opgebouwde deel én het risicodeel van het partnerpensioen. 

Gaat u buiten de koopvaardij werken of met pensioen? Dan betaalt u geen pensioenpremie 
meer. Het risicodeel vervalt (bij uitdiensttreding na drie maanden) en uw partner ontvangt 
na uw overlijden alleen nog het opgebouwde deel van het partnerpensioen. Het partner-
pensioen wordt in die gevallen dus minder.

In 2019 bouwt u meer partnerpensioen op
In 2019 is het deel van het partnerpensioen dat u opbouwt verhoogd naar 33% van het 
ouderdomspensioen (2018: 24%). Het deel op risicobasis is hierdoor minder geworden (37%). 
U bouwt daarom in 2019 meer partnerpensioen op.  

Opbouw partnerpensioen ook verhoogd: 
wat betekent dat?
Partnerpensioen is het pensioen voor uw eventuele partner wanneer u overlijdt. Sinds 1 januari 2017 is het partner-
pensioen veranderd. Naast het partnerpensioen dat u jaarlijks automatisch opbouwt, is per die datum een deel van 
het partnerpensioen meeverzekerd op risicobasis.

Partnerpensioen bestaat uit:
1.  Het deel dat u eventueel heeft opgebouwd tot 1 januari 2017.
2.  Het deel dat u van 1 januari 2017 tot uiterlijk uw 67e opbouwt. Dit is in 2019 33% van het ouderdomspensioen 

(2018: 24%). Dit deel blijft staan voor uw partner. Ook als uw deelname aan de pensioenregeling eindigt of u 
met pensioen gaat. 

3.  Het deel dat is meeverzekerd op risicobasis. Dat is 37% van het ouderdomspensioen dat u van 1 januari 2017 tot 
uiterlijk uw 67e opbouwt (2018: 46%). Dit deel vervalt bij uitdiensttreding (na drie maanden) of pensionering. 
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Met onze huidige financiële positie verhoogden wij per 1 januari 2019 de pensioenen met 0,56%. Dit doen wij om uw 
pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Met deze verhoging lukt dit gedeeltelijk. Daarnaast 
verhoogden wij het voorwaardelijk pensioen (VPL-regeling) met 2,26%. Werknemers geboren in de jaren 1959 tot en 
met 1972 kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor dit extra pensioen. Meer over de VPL-regeling leest u 
op www.koopvaardij.nl/werknemer/vragen.

Uw pensioen is verhoogd in 2019



Reglementswijzigingen
De volgende  jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt in uw pensioenreglement: 

Kerncijfers 2019 
De bedragen van het maximum pensioengevend salaris, 
de franchise, de afkoopgrens voor kleine pensioenen, de 
percentages van het partnerpensioen (opbouw- en 
risicobasis) voor 2019. Op pagina 1 vindt u een overzicht 
van de kerncijfers van 2019.

Rekenfactoren en  jaartallen 
De rekenfactoren die gelden voor 2019 worden opgeno-
men in de bijlagen bij het pensioenreglement 2015. 
Bijvoorbeeld vervroegings- en uitstelfactoren voor 
ouderdomspensioen en uitruilfactoren voor ouderdoms- 
en partnerpensioen. 

Prepensioenreglement 2015 
De afkoopgrens en rekenfactoren die gelden voor 
2019 worden ook opgenomen in het prepensioen-
reglement 2015.

Percentage VPL-aanspraken 
Naast de pensioenregeling voor ouderdomspensioen en 
nabestaandenpensioen, kent Bpf Koopvaardij ook 
voorwaardelijk pensioen (VPL-regeling). Per 1 januari 
2019 zijn de VPL-aanspraken verhoogd. Meer hierover 
leest u op pagina 2. In het reglement wordt om die reden 
het percentage van de VPL-aanspraken aangepast van 
14,47% naar 14,88%. 

Deelnemingsjaren en leeftijd DJP
Het deelnemingsjarenpensioen (DJP) wordt aangepast 
aan de stijgende AOW-leeftijd. Met het DJP kunnen 
werknemers die meer dan 40 jaar pensioen hebben 
opgebouwd (deelnemingsjaren), eerder met pensioen. 
De AOW-leeftijd is in 2019 66 jaar en vier maanden. 
Daarom wordt het aantal vereiste deelnemingsjaren 
verhoogd naar 41 1/3 en de DJP-leeftijd naar 64 jaar en 4 
maanden (in 2018 was dit 41 en 64 jaar).

Geen premie voor WGA-hiaatregeling
Voor alle deelnemers aan onze pensioenregeling is er 
een WGA-hiaatregeling. Dit is een mogelijke aanvulling 
wanneer u arbeidsongeschikt bent en een WGA-vervolg-
uitkering van het UWV ontvangt. In verband met de 
aanwezige financiële reserve voor deze regeling hoeft u 
ook in 2019 hiervoor geen premie te betalen.

Ook de volgende aanpassingen verwerken wij in uw 
pensioenreglement:

Partnerpensioen op risicobasis vervalt na drie 
maanden bij uitdiensttreding 
Wanneer u uit dienst ging en uw deelname aan onze 
pensioenregeling eindigde, verviel het partnerpensioen 
op risicobasis direct. Omdat er in de koopvaardij vaak 
korte onderbrekingen zijn in het dienstverband was dit 
onwenselijk. Daarom is besloten dat het partnerpensioen 
op risicobasis niet meer direct, maar drie maanden na 
beëindiging van het dienstverband vervalt.

Verlaging mogelijk wanneer zes jaar te lage beleids-
dekkingsgraad
Pensioenen mogen verlaagd worden als onze beleids-
dekkingsgraad zes jaar lang te laag is. Dit was eerder vijf 
jaar. Meer over de beleidsdekkingsgraad leest u op 
www.koopvaardij.nl/dekkingsgraad. Wij verwachten in 
de komende jaren geen verlaging van uw pensioen te 
hoeven doorvoeren. 

Automatische waardeoverdracht klein pensioen
Kleine pensioenen onder de afkoopgrens van € 484,09 
bruto per jaar worden vanaf 2019 niet meer afgekocht 
maar automatisch overgedragen naar de nieuwe 
pensioenuitvoerder van de ex-deelnemer. Hele kleine 
pensioenen, van minder dan € 2 bruto per jaar, zijn 
vervallen vanaf 1 januari 2019. Meer informatie vindt u 
op pagina 4.

Reglementen 
Alle reglementen vindt u op www.koopvaardij.nl onder ‘Downloads – Documenten – Reglementen en statuten’. 
U kunt de reglementen ook telefonisch opvragen bij onze Servicedesk via 088 - 007 98 99.

3



K
V
D
8
0
4
 
0
1
.
1
9 Digitaal op de hoogte? Geef uw e-mailadres door in Mijn Koopvaardij

Ga naar www.mijnkoopvaardij.nl. Log in met uw DigiD en ga naar ‘Hoe ontvang ik mijn post?’.

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.

Van medio september tot eind oktober 2018 hielden wij 
ons digitale klanttevredenheidsonderzoek. Zo’n 875 
deelnemers (waaronder pensioengerechtigden) deden 
hieraan mee. Over de gemiddelde waardering van alle 
respondenten voor Bpf Koopvaardij van een 8 kunnen 
we tevreden zijn. Bij andere pensioenfondsen ligt die 
waardering gemiddeld lager. Bij de positieve waardering 
spelen factoren zoals de financiële situatie, de commu-
nicatie en de klantvriendelijkheid van Bpf Koopvaardij 
een rol. 

Kennis van pensioen
Hoewel een (grote) meerderheid goed op de hoogte 
denkt te zijn van zijn of haar pensioen, blijken er toch 
nog veel mensen te zijn die niet precies weten wat er 

voor hen is geregeld. Bijvoorbeeld of er bij overlijden 
pensioen voor de partner is geregeld en of er pensioen 
wordt opgebouwd bij arbeidsongeschiktheid. (Voor 
beide is het antwoord ja.) Ook zijn de mogelijke 
pensioenkeuzes maar bij een minderheid van de deel-
nemers bekend.   

Hoe verder? 
De uitkomsten gebruiken we bij de ontwikkeling van 
beleid en activiteiten, om die steeds beter te laten 
aansluiten bij uw wensen en behoeften. 

De winnaars van de loting hebben hun cadeaubon inmid-
dels ontvangen.  

Klanttevredenheidsonderzoek 2018: 
Bpf Koopvaardij scoort een 8

Automatische waardeoverdracht 
klein pensioen 

Resultaten deelnemers die nu pensioen opbouwen

Waardering

Algemeen Communicatie-
middelen

7,3 7,4

Wat vindt u belangrijk bij onze beleggingen?

94%  Voldoende rendement voor een waardevast pensioen

43%  De gevolgen van het beleggingsbeleid voor mens en milieu

55%   Bpf Koopvaardij hoeft geen voorloper te zijn in  
maatschappelijk verantwoord beleggen, maar wel beleid / 
standaarden volgen van toonaangevende instellingen

Best gewaardeerde 
communicatiemiddelen

1.  Persoonlijke brieven per post 
(7,6)

2. Uniform Pensioenoverzicht (7,4)

3.  PensioenPeiling, PensioenKompas 
en Pensioen 1-2-3 (7,3)

Hoe denkt u over digitale 
communicatie?

44% 90%

wil álle infor-
matie digitaal 

wil sommige 
informatie 

digitaal

Leeftijd respondenten

21-35 36-50 51-67

44%
26%30%

De overheid heeft besloten dat kleine pensioenen, van € 2 tot € 484,09 bruto per jaar (2019), niet meer afgekocht 
mogen worden (eenmalige uitkering). Klein pensioen wordt vanaf 2019 overgedragen naar uw nieuwe pensioen-
uitvoerder. Dit zorgt ervoor dat al uw pensioenen van verschillende pensioenfondsen bij elkaar blijven. 
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl (met DigiD) ziet u waar u pensioen heeft opgebouwd en of dit onder € 484,09 
per jaar is. Lees meer over dit onderwerp op www.koopvaardij.nl/klein-pensioen.
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