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Uw onderneming in zwaar weer door de coronacrisis?

Veel ondernemingen worden door de coronacrisis zwaar geraakt. In de koopvaardij zien we dit
helaas ook. We kunnen ons om die reden voorstellen dat er bij u als werkgever vragen leven
over de mogelijkheden om uitstel van betaling van de pensioenpremie te krijgen.

Onze ruimte om af te wijken van de wettelijke voorschriften voor het invorderen van de premie
en de betalingstermijnen is op dit moment beperkt. Hierover is op korte termijn overleg tussen
het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Komt u in acute betalingsproblemen door de coronacrisis, dan kunt u contact opnemen met
onze Werkgeversdesk via servicedesk@koopvaardij.nl of 088 - 007 98 91. Binnen de ruimte die
we hebben, willen we coulant omgaan met de premiebetaling. Samen bekijken we op welke
manier we u door deze moeilijke periode heen kunnen helpen.

Vernieuwd Koopvaardij Portaal bijna live

Eerder informeerden wij u over de vernieuwing van het Koopvaardij Portaal op
www.kvdportaal.nl. Na een pilot met een aantal werkgevers komt het nieuwe portaal naar
verwachting in de loop van april voor alle werkgevers beschikbaar. U kunt daar vanaf dat
moment dan uw maandelijkse loongegevens en personeelswijzigingen doorgeven. Het
vernieuwde portaal is sneller, gebruikersvriendelijker en u vindt er uw factuurspecificaties.

Inloggen doet u veilig met eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3. Heeft u dit nog
niet? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. Het oude portaal zonder eHerkenning blijft nog in
gebruik tot en met 30 juni 2020.

Meer informatie en een stappenplan voor het aanvragen van eHerkenning.

Brexit nog geen gevolgen voor uw Britse medewerkers

Op 31 januari 2020 heeft de Brexit plaatsgevonden. Dit heeft op dit moment nog geen
gevolgen voor gedetacheerde Britse medewerkers in Nederland met een vrijstelling voor de
pensioenregeling van Bpf Koopvaardij. Hun vrijstelling blijft in ieder geval tot 31 december
2020 geldig. Heeft u deze medewerkers in dienst? Dan hoeft u op dit moment nog niets te
doen.

Update verdragslanden voor aanmelden werknemers

De pensioenregeling van Bpf Koopvaardij is verplicht voor zeevarenden die varen onder
Nederlandse vlag en wonen in het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie (EU), de
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Europese Economische Ruimte (EER) en een aantal verdragslanden*. U moet deze
medewerkers daarom bij ons aanmelden.

In de verdragslanden zijn er twee wijzigingen:

• Noord-Macedonië is toegevoegd als verdragsland.
• Kosovo is niet langer een verdragsland.

De andere verdragslanden zijn: Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Marokko, Montenegro,
Servië, Tunesië en Turkije.

*Dit zijn landen waarmee Nederland een verdrag heeft over zowel de volks- als
werknemersverzekeringen. De zeevarenden uit deze landen vallen onder de verplichtstelling.

Medewerkers die doorwerken naast pensionering meldt u ook aan

Een medewerker die vóór de 67-jarige leeftijd met pensioen gaat en daarnaast doorwerkt in de
koopvaardij, neemt na pensionering nog steeds deel aan onze pensioenregeling (tot 67 jaar).
Hij of zij blijft naast de pensioenuitkering dus pensioen opbouwen. Dit betekent dat deze
medewerker gewoon aangemeld moet worden en u premie betaalt. Ook als een
gepensioneerde medewerker nieuw of opnieuw bij u in dienst komt, meldt u deze medewerker
aan.

Blijf deze medewerkers tot 67-jarige leeftijd doorgeven in uw maandelijkse loonopgave. De
pensioenopbouw stopt op de laatste dag van de maand voordat de medewerker 67 jaar wordt
of als hij of zij eerder stopt met werken. Dan meldt u deze medewerker af. Aan- en afmelden
en uw maandelijkse loonopgave doet u eenvoudig online via het Koopvaardij Portaal.

Werkgeversgids
De actuele Werkgeversgids vindt u op onze website. Hierin vindt u alle relevante
informatie over de pensioenregeling en uw pensioenadministratie eenvoudig terug.
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