
 

PensioenPeiling
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Dit betekent dat twee van de werknemerszetels vanaf 1 juli wor-
den ingevuld namens pensioengerechtigden. Daarom heeft het 
bestuur in januari 2014 een oproep gedaan voor kandidaten 
die namens pensioengerechtigden plaats willen nemen in  het 
bestuur. Op deze oproep meldden drie geschikte kandidaten zich 
aan. 

Aandachtsgebied Beleggingen
Voor de zetel met het aandachtsgebied beleggingsbeleid was er 
één kandidaat, de heer R.E. Hulshof-Bink. De heer Hulshof-Bink 
is voorgedragen vanuit het Maritiem Platform Gepensioneerden 
i.o. Hij is op dit moment al bestuurslid met hetzelfde aandachts-
gebied. Volgens reglementaire bepalingen is de heer Hulshof-Bink 
dan ook zonder verkiezing direct verkozen.

Massaal gestemd
Voor de bestuurszetel met als aandachtsgebied pensioenuitvoe-
ring en communicatie hebben zich twee kandidaten gemeld die 
aan het gevraagde bestuursprofiel voldoen. Dit zijn de heren  
P. Visser, voorgedragen vanuit het Maritiem Platform Gepensio-
neerden i.o. en de heer P.G. van der Horst, voorgedragen vanuit de 
Vereniging van Nederlandse Oud-Loodsen. Wij zijn zeer verheugd 
dat aan de oproep om te stemmen massaal gehoor is gegeven. 
De verkiezingscommissie heeft vastgesteld dat ruim 43% van 
alle pensioengerechtigden zijn/haar stem uitgebracht. Voor een 
verkiezing bij een pensioenfonds is dat een hoge respons. Met 
een ruime meerderheid van de stemmen heeft de heer P.G. van 
der Horst gewonnen. Als DNB geen bezwaar heeft dan treden de 
nieuwe bestuursleden aan per 1 juli 2014. Lees in het volgende 
PensioenKompas meer over de verkiezingen.
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Nieuws over uw pensioen en pensioenfonds

Uitslag van de verkiezing

If you rather read the PensioenPeiling in English,
you can find it on the website: www.koopvaardij.nl.

Please?
Inmiddels is aan de website www.koopvaardij.nl een pagina in 
het Engels toegevoegd, met allerlei Engelstalige documenten 
erop. U komt hier door op de homepage op de Engelse vlag te 
klikken. PensioenPeiling en  PensioenKompas verschijnen sinds 
kort ook in een volledig Engelstalige versie op de website. Met 
deze service komen wij tegemoet aan de vele verzoeken van onze 
steeds vaker anderstalige deelnemers. 

Wijziging in het klachten- 
en geschillenreglement
Onlangs is het klachten- en geschillenreglement aangepast.
Een nieuwe versie van het reglement staat op onze website 
www.koopvaardij.nl.

Het bestuur van Bpf Koopvaardij bestaat nu uit werknemers- en werkgeversvertegen-

woordigers. De Wet versterking bestuur pensioenfondsen (Wvbp) zegt dat het bestuur 

vanaf 1 juli 2014 moet bestaan uit vertegenwoordigers namens de werknemers- en 

de werkgeversorganisaties én pensioengerechtigden. 
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Meer informatie? Bent u op zoek naar meer informatie over uw pensioenfonds? Bezoek dan de website 
www.koopvaardij.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u bellen met de servicedesk 088 - 007 98 99. 
Disclaimer: Aan de inhoud van deze PensioenPeiling kunnen geen rechten worden ontleend.

Er is een aantal zaken veranderd in de pensioenreglementen:

Pensioenreglement A 
(voor deelnemers geboren op of na 1 januari 1950)
De voor 2014 geldende bedragen van het maximumdagloon 
(€ 225,24), de premiefranchise (€ 13.140,-- per jaar) en de 
pensioenfranchise (€ 13.449,-- per jaar) zijn in het reglement 
doorgevoerd (artikelen 2.1 en 2.2). Ook is het in 2014 geldende 
grensbedrag voor de afkoop van kleine pensioenen in artikel 
13.3 opgenomen. Dit zijn pensioenen die in 2014 minder bedra-
gen dan € 458,06 per jaar.

Pensioenreglement B 
(prepensioenregeling voor deelnemers geboren 
op of na 1 januari 1950)
Het voor 2014 geldende bedrag van het maximum dagloon  
(€ 225,24) is in het reglement doorgevoerd (artikel 2.1). Verder 
is het in 2014 geldende grensbedrag voor de afkoop van kleine 
prepensioenen in artikel 10.3 opgenomen. Dit zijn prepen-
sioenen die in 2014 minder bedragen dan € 458,06 per jaar.

Pensioenreglement C (voor deelnemers geboren vóór 1950)
Ook in reglement C zijn de voor 2014 geldende bedragen van 
het maximumdagloon (€ 225,24) en de franchise (€ 13.140,-- 
per jaar) doorgevoerd (artikelen 3 en 4). Aan artikel 6 is een 
bepaling toegevoegd dat het pensioengevend loon in 2014 niet 
stijgt ten opzichte van 2013. Voor deelnemers met een loon dat 
boven het maximumdagloon ligt, heeft dit tot gevolg dat hun 
pensioengrondslag - ondanks de stijging van het maximum 
dagloon - in 2014 niet wordt verhoogd.

Een soortgelijke bepaling is ook toegevoegd aan het artikel 
over de premiegrondslagen (artikel 5). Op die manier wordt 
voorkomen dat de premiegrondslag meer kan bedragen dan 
de pensioengrondslag. Er wordt dus geen premie betaald over 
een hogere grondslag dan die waarover pensioenaanspraken 
worden opgebouwd.

Tot slot is het in 2014 geldende grensbedrag voor de afkoop van 
kleine pensioenen in artikel 29A opgenomen. Dit zijn pensioe-
nen die in 2014 minder bedragen dan € 458,06 per jaar.

Wijzigingen in uw pensioenreglement

Uniform pensioenoverzicht (UPo)
Als u deelnemer bent aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij, bouwt u 
pensioen op. Sinds 1 januari 2014 is dit 1,84% per jaar over een deel van uw bruto 
jaarsalaris. Tot 31 december 2013 bedroeg het opbouwpercentage 2,25% per jaar. 
Jaarlijks ontvangt u het UPO. Hierop ziet u o.a. wat uw pensioenopbouw is per 
einde vorig jaar. Ook ziet u waar uw pensioen op uitkomt onder gelijkblijvende 
omstandigheden. Bij het ‘Te bereiken pensioen’ is rekening gehouden met het ver-
laagde opbouwpercentage. Overigens zijn de opgebouwde aanspraken tot en met 
31 december 2013 niet gewijzigd. Het UPO ontvangt u voor 1 juli 2014.

De financiële situatie van Bpf Koopvaardij
Via de PensioenPeiling, het PensioenKompas en de 
website, houden wij u op de hoogte over de ontwik-
kelingen betreffende de financiële situatie van het 
pensioenfonds. 

De dekkingsgraad is een belangrijke graadmeter voor de 
financiële situatie van het pensioenfonds. Het geeft de ver-
houding aan tussen het vermogen en de pensioenen 
die Bpf Koopvaardij nu en in de toekomst moet uitbetalen. 
Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, dan staat tegen-

over elke € 100 die Bpf Koopvaardij moet uitbetalen  
aan opgebouwde pensioenrechten, op dat moment € 105 
aan vermogen.

Actuele dekkingsgraad
De dekkingsgraad is per eind april 2014 112,4% en  
gestegen ten opzichte van de dekkingsgraad van eind  
maart 2014 (112,3%). De ontwikkelingen van de dek-
kingsgraad treft u maandelijks aan op de website:  
www.koopvaardij.nl.
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