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Onderwerp
Pensioenregeling Bpf Koopvaardij in 2023

Geachte mevrouw, heer,

Sociale partners en Bpf Koopvaardij hebben een aantal besluiten genomen over de pensioenregeling
voor zeevarenden per 1 januari 2023. In deze brief vindt u de belangrijkste wijzigingen en andere
informatie die van belang zijn voor uw pensioenadministratie.

Pensioenpremie, franchise en maximum pensioengevend salaris
In de volgende tabel vindt u de pensioenpremie, de franchise en het maximum pensioengevend
salaris voor 2023. Deze gegevens heeft u nodig voor een juiste berekening van de te betalen
pensioenpremie.

* dit bedrag is afgeleid van de franchise op jaarbasis, en vervolgens afgerond. De jaarfranchise zoals
opgenomen in het pensioenreglement is leidend voor de berekening

Voor een juiste premieberekening is het belangrijk dat u het pensioengevend salaris correct vaststelt.
Wilt u weten hoe u dit doet? Kijk dan op www.koopvaardij.nl/premie.

Wijzigingen in het pensioenreglement
Bpf Koopvaardij is van plan om het pensioenreglement op een aantal punten te wijzigen. Maar
hierover heeft het bestuur nog geen definitieve besluiten genomen. Dat gebeurt naar verwachting in
februari. Zodra deze wijzigingen bekend zijn, communiceren we deze via onze website en de
periodieke nieuwsbrief voor werkgevers. Heeft u zich nog niet aangemeld voor deze nieuwsbrief?
Doe dit dan alsnog via Koopvaardij Portaal via de button ‘Contactgegevens’.

Geen premie voor de WGA-hiaatregeling
Met de WGA-hiaatregeling krijgen arbeidsongeschikte werknemers onder voorwaarden een
aanvulling op de vervolguitkering van de WGA. Voor deze regeling wordt in 2023 geen premie

2023 2022
Pensioenpremie 25,90% 25,90%
Franchise € 42,59* per dag

(€ 15.544,62 op jaarbasis)
€ 40,56 per dag
(€ 14.804,40 op jaarbasis)

Maximum pensioengevend salaris € 267,78 per dag
€ 97.739,70 op jaarbasis)

€ 260,46 per dag
(€ 95.067,90 op jaarbasis)



geheven.

De pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken gaan met 10,84% omhoog
Op 20 juli 2022 heeft het bestuur van Bpf Koopvaardij besloten tot een extra toeslagverlening van
0,84% per 1 januari 2023. Dit doet het fonds bovenop de toeslag van 0,44% die al per 1 januari 2022
was gegeven. Daarnaast heeft het bestuur op 30 november 2022 besloten om de
pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken nog verder te verhogen met 10%. Deze verhoging wordt
ook per 1 januari 2023 doorgevoerd. Wilt u meer weten over deze toeslagverlening? Kijk dan op
www.koopvaardij.nl/indexatie2023.

Inkoop van het voorwaardelijk pensioen (VPL)
Zeevarenden geboren in de jaren 1962 tot en met 1972 kunnen onder voorwaarden in aanmerking
komen voor extra pensioen uit de voorwaardelijke pensioenregeling (VPL). VPL is extra pensioen
naast het ouderdoms- en partnerpensioen. De VPL-regeling vervalt per 1 januari 2023. Heeft u een of
meerdere werknemers die in aanmerking komen voor deze regeling? Dan informeren wij hen begin
2023 over de omzetting van het VPL-pensioen. Meer over de VPL-regeling leest u op
www.koopvaardij.nl/voorwaardelijk-pensioen.

Nieuwe samenwerking bij looncontroles
Looncontroleurs van onze uitvoerder MN bezoeken regelmatig werkgevers die aangesloten zijn bij
Bpf Koopvaardij om de loongegevens af te stemmen. Vanaf 1 januari 2023 voert een combinatie van
MN en BDO Accountants deze bezoeken uit. Meer informatie hierover leest u op
www.koopvaardij.nl/looncontroles.

Oproep: geef uw contactpersonen aan ons door via Koopvaardij Portaal
Het is handig als de juiste persoon binnen uw bedrijf altijd op de hoogte is van belangrijke informatie
over onze pensioenregeling. Op dit moment ontvangt u deze informatie vooral per post. Wij werken er
hard aan om steeds meer digitaal te sturen. Handig voor uw administratie en ook beter voor het
milieu. We starten met onze nota. Binnenkort is het mogelijk om de nota per e-mail te ontvangen.
Heeft u hier interesse in? Geef dan nu al uw contactpersoon aan ons door. Dit kunt u gemakkelijk
doen via het Koopvaardij Portaal via de button ‘Contactgegevens’. U logt in met eHerkenning. Wijzigt
uw contactpersoon? Dan kunt u dit op dezelfde manier doorgeven.

Loonadministratie uitbesteed?
Als u de loonadministratie heeft uitbesteed aan derden, dan verzoeken wij u een kopie van deze brief
aan uw administratie- of accountantskantoor te sturen.

Heeft u nog vragen?
Neem gerust contact op met onze Werkgeversdesk via www.koopvaardij.nl/werkgever/contact of
088 - 007 98 91. Vermeld altijd uw werkgeversnummer. Dit vindt u bovenaan deze brief. Zo kunnen
wij u beter helpen. Meer informatie over onze pensioenregeling vindt u op www.koopvaardij.nl.

Met vriendelijke groet,
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Erwin Cramer
Directeur bestuursbureau Bpf Koopvaardij


