
Pensioenmiddagen
Met ons in gesprek over uw pensioen en 
pensioenfonds? De bestuursleden van 
Bpf Koopvaardij praten u graag bij van 
14.00 tot circa 16.30 uur op:

• Donderdag 5 oktober - Haren (Groningen) 
• Woensdag 8 november - Bunnik (Utrecht) 

Aanmelden kan eenvoudig op 
www.koopvaardij.nl/bijeenkomsten. 
Of telefonisch via onze Servicedesk, 
088 - 007 98 99.
De exacte locatie krijgt u tijdig door.
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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 

Wijzigingen in uw pensioenreglement
Pensioenreglement 2015

Aanpassing leeftijd vervroegd pensioen en doorwerken
Doorwerken naast uw pensioen is fiscaal alleen toegestaan 
als u minder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd* met 
pensioen gaat. Gaat u meer dan vijf jaar voor uw AOW-
leeftijd met pensioen? Dan moet u verklaren dat u geen 
arbeidsinkomsten heeft. Met de verklaring geeft u aan dat 
uw dienstverband stopt en dat u niet van plan bent om weer 
te gaan werken. 

In het pensioenreglement stond dat dit moest bij pensioen-
ingang vóór 62 jaar (vijf jaar vóór de in 2021 geldende 
AOW-leeftijd). Deze leeftijd is aangepast, omdat de AOW-
leeftijd stijgt en niet voor iedereen hetzelfde is. Bent u 
geboren na 1954? Dan is uw AOW-leeftijd in ieder geval 
verhoogd tot 67 jaar en drie maanden. De verwachting is dat 
de AOW-leeftijd in de toekomst verder stijgt. Door deze 

verhoging is de leeftijd in het reglement aangepast naar ‘vijf 
jaar voor de voor u geldende AOW-leeftijd’. Dit staat in het 
tweede lid van artikel 10.5.

Bedrag voor verevening pensioen met ex-partner 
aangepast naar € 100
Heeft u een ex-partner? Tenzij u hier andere afspraken 
over heeft gemaakt, heeft uw ex-partner recht op de helft 
van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of 
geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit recht 
noemen we verevening. Bpf Koopvaardij brengt kosten in 
rekening voor verevening. Deze kosten zijn aangepast van 
€ 102,10 naar een rond bedrag van € 100. Dit staat in 
artikel 11.4, tiende lid.

*U kunt uw AOW-leeftijd berekenen op www.svb.nl. 

Deze uitgave wel naar pensioengerechtigden
Om onze informatie meer op maat aan te bieden, gaven we eerder aan PensioenPeiling niet meer naar pensioengerech-
tigden te sturen. De informatie in deze uitgave is echter ook voor hen van belang. Daarom is deze PensioenPeiling ook 
naar pensioengerechtigden verzonden.

Meld u 

nu aan



Jaarverslag 2016 
in feiten & cijfers (per 31-12-2016)

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

Werkgevers & 
deelnemerspopulatie 

211
werkgevers 

5.454
actieve deelnemers 

31.132
pensioengerechtigden

17.787
ex-deelnemers 

54.373
totaal aantal deelnemers

Beleggingen
€ 3,8 miljard
belegd vermogen

7,9%
rendement op beleggingen

Samenstelling beleggingsportefeuille

Alternatieve investeringen

Infrastructuur

Onroerend goed
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Liquide middelen

Hypotheken
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Staatsobligaties
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Ontwikkeling 
deelnemerspopulatie
Het aantal actieve deelnemers blijft redelijk 
constant, terwijl het aantal pensioengerechtig-
den licht daalt. Dit is positief voor de financiële 
positie van het fonds. Er komt meer premie 
binnen en de pensioenuitkeringen worden 
juist minder. 

Maatschappelijk verantwoord 
beleggen (MVB)
Een stabiele en duurzame maatschappij draagt bij aan het 
rendement op onze beleggingen. Met het uitsluiten van 
bedrijven, het aangaan van de dialoog met 
grote vervuilers en als aandeelhouder 
hebben we in 2016 invloed uitgeoefend op 
het MVB-beleid van ondernemingen.

Pensioencommunicatie
De communicatie-uitingen zijn aangepast aan de nieuwe 
Wet pensioencommunicatie. Hiermee is er nog meer 
aandacht voor de correctheid, tijdigheid, duidelijkheid en 
evenwichtigheid van de communicatie. Belangrijk onder-
deel hiervan was de introductie van Pensioen 1-2-3. 
Hiermee wordt onze pensioenregeling op de website in 
verschillende ‘lagen’ uitgelegd (van hoofdlijnen naar 
detail). Kijk op www.koopvaardij.nl/pensioen123. Verder is 
gestart met het digitaal aanbieden van het Uniform 
Pensioenoverzicht via de 
Berichtenbox van de 
overheid op 
www.mijnoverheid.nl.

Dekkingsgraad* eind 2016

109,6% (2015: 110,3%)
* Verhouding tussen het vermogen van het fonds en de (toekom-

stige) pensioenen die moeten worden uitbetaald. Bij een 
dekkingsgraad van 100% heeft het fonds precies genoeg geld 
om alle pensioenen te betalen. De actuele dekkingsgraad vindt u 
op www.koopvaardij.nl/dekkingsgraad.
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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.


