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Pensioenpeiling
→ NIEUWS OVER UW PENSIOEN EN PENSIOENFONDS

Uw al opgebouwde pensioen met 10,84% verhoogd

Veranderingen in het partnerpensioen  
Bpf Koopvaardij zorgt voor een nabestaanden- 
pensioen voor uw eventuele gezin als u overlijdt. 
Voor uw partner is er dan partnerpensioen.  
U bouwt een deel van dit partnerpensioen op 
tijdens uw dienstverband. Een ander deel is op 
risicobasis verzekerd. In 2023 gaat u – net als dat  
in 2022 het geval was – iets minder partnerpensioen 
opbouwen dan vorig jaar; het deel op risicobasis 
gaat omhoog. Het totale partnerpensioen blijft 
gelijk tijdens uw deelname aan de pensioen- 
regeling. 

De premie die u nu betaalt voor uw pensioen, is ook dit 
jaar niet voldoende voor dezelfde pensioenopbouw als 
vorig jaar. Sociale partners willen de pensioenregeling 
betaalbaar houden. Een verhoging van de premie willen 
zij daarom niet. Als alternatief is gekozen voor een 
aanpassing van de verdeling van de opbouw van het 
partnerpensioen.

Twee delen partnerpensioen 
Uw partnerpensioen bestaat uit twee delen, die per  
1 januari 2023 zijn gewijzigd: 
1.  U bouwt automatisch partnerpensioen op tot uiterlijk 

67 jaar. Dit partnerpensioen is gereserveerd voor uw 
partner na uw overlijden. Ook als uw deelname aan  
de pensioenregeling eindigt of als u met pensioen 
gaat, raakt u dit partnerpensioen niet kwijt.  
De opbouw van het partnerpensioen is verlaagd naar 
33,1% van het ouderdomspensioen (2022: 37,18%).

2.  Het andere deel van het partnerpensioen is verzekerd 
op risicobasis. Dit deel vervalt wanneer uw deelname 
aan de pensioenregeling eindigt (uiterlijk na drie 
maanden na uitdiensttreding) of bij pensionering. 
Het partnerpensioen wordt in die gevallen dus 
minder. Het partnerpensioen op risicobasis is nu  
58% (2022: 53,88%). 

Het totale partnerpensioen tijdens uw deelname aan  
de pensioenregeling blijft met deze wijzigingen gelijk.  
U vindt de hoogte van uw partnerpensioen op  
Mijn Koopvaardij (inloggen met DigiD of eIDAS) en  
op uw Uniform Pensioenoverzicht.  

Een hoger partnerpensioen na pensionering of 
einde deelname? 
Overlijdt u na pensionering of als uw deelname aan  
de pensioenregeling is gestopt? Dan wordt uw partner-
pensioen lager. Dit komt doordat het partnerpensioen 
op risicobasis vervalt bij pensionering of beëindiging  
van uw deelname. Uw partner ontvangt het (grotere) 
deel op risicobasis niet meer. Wilt u dat voorkomen? 
Dan moet u actie ondernemen als uw deelname aan  
de pensioenregeling stopt of als u met pensioen gaat.  
U kunt op die momenten een deel van uw ouderdoms-
pensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen  
voor uw partner.  

Bent u al met pensioen? 
Dan verandert er voor u niets.  ←

Meer hierover leest u op  
www.koopvaardij.nl/bijnametpensioen. 

Per 1 januari 2023 zijn de al opgebouwde pensioenen 
bij Bpf Koopvaardij met 10,84% verhoogd. Hierover 
hebben wij u in december een brief gestuurd. 

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. De verhogingen konden 
worden gegeven omdat de overheid de regels voor 
toeslagverlening tijdelijk heeft versoepeld. Wilt u  
meer weten over deze toeslagverlening? Kijk dan  
op www.koopvaardij.nl/indexatie2023. ←

Meer informatie over onze 
financiële situatie leest u op 
www.koopvaardij.nl/dekkingsgraad.
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→ 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.

Benieuwd naar de hoogte van uw pensioen?
Mijn Koopvaardij is uw eigen beveiligde pensioenomgeving bij Bpf Koopvaardij (www.mijnkoopvaardij.nl).  
U logt in met DigiD of eIDAS en ziet direct uw persoonlijke pensioensituatie. Wat kunt u doen op Mijn Koopvaardij?:
• Uw pensioenpost bekijken bij ‘Mijn berichten’.
• Aangeven of u uw post digitaal wilt ontvangen. U vult hiervoor uw e-mailadres in en geeft uw keuze aan bij  
 ‘Postvoorkeuren’.
• Digitaal uw pensioen aanvragen.
• Met de pensioenplanner berekenen wat de verschillende pensioenkeuzes betekenen voor uw pensioen.
•  Nagaan wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen wanneer u overlijdt. U vindt de hoogte van het  

partner- en wezenpensioen direct terug.
• Waardeoverdracht van pensioen dat u heeft opgebouwd bij uw vorige werkgever(s). ←

Kerncijfers pensioenregeling 2023 
2023 2022

Pensioenopbouw* 1,233% 1,233%

Pensioenpremie* 25,9% 25,9%

Maximum pensioengevend jaarsalaris € 97.739,70
(€ 267,78 per dag)

€ 95.067,90
(€ 260,46 per dag)

Franchise
(AOW-drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt)

€ 15.544,62
(€ 42,59 per dag) 

€ 14.804,40
(€ 40,56 per dag) 

Pensioenrichtleeftijd 67 jaar 67 jaar

Partnerpensioen bij uw overlijden:**
• Jaarlijkse opbouw
•  Jaarlijkse deel op risicobasis (vervalt bij pensionering  

of een dienstverband buiten de koopvaardij)

33,1%                                                                            
58%

37,18%                                                                            
53,88%

*      Het genoemde percentage wordt berekend over uw pensioengevend salaris min de franchise.
** De genoemde percentages worden berekend over het ouderdomspensioen dat u tot uiterlijk uw 67e opbouwt. ←

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

Reglementswijzigingen 2023
Uw pensioenreglement wordt op een aantal punten gewijzigd. Hieronder leest u voor welke onderwerpen dit geldt.  
Op www.koopvaardij.nl/reglementswijzigingen2023 vindt u uitgebreide informatie over de wijzigingen:  
• kerncijfers 2023
• rekenfactoren en jaartallen 
• verduidelijking vervallen partnerpensioen op risicobasis op uiterlijk de pensioenrichtdatum
• een kind dat wordt geboren na pensioeningang heeft ook recht op wezenpensioen
• beperking vervroeging of hoog/laag als het pensioen hierdoor onder de afkoopgrens komt
• digitaal aanvragen pensioen
• vervallen VPL-regeling (voorwaardelijk pensioen) 
• verhoging pensioenleeftijd deelnemingsjarenpensioen

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

www.linkedin.com/company/bpfkoopvaardij www.facebook.com/bpfkoopvaardij

Volg ons op LinkedIn en/of Facebook voor nieuws, feiten en tips over uw pensioen(fonds)!


