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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 

Jaarlijks passen wij de kerncijfers van de pensioenregeling aan. Dit kan nodig zijn door wijzigingen in de pensioen- 
reglementen of de gemaakte afspraken met de werknemers- en werkgeversorganisaties in de koopvaardij. U vindt de 
cijfers voor het jaar 2020 in de tabel. 

Uw pensioenpremie is (weer) 25,9%
De belangrijkste wijziging in 2020 is de aanpassing van de pensioenpremie naar de standaardpremie van 25,9%. Daarvan 
betaalt uw werkgever de helft. In 2019 was er financiële ruimte om de pensioenpremie tijdelijk te verlagen naar 25,3%. Dat 
lukt in 2020 niet. 

2020 2019

Pensioenopbouw 1,604% 1,604%

Pensioenpremie 25,9% 25,3%

Maximum pensioengevend salaris € 91.071,78 op basis van 366 dagen
(€ 248,83 per dag)

€ 88.614,70 op basis van 365 dagen
(€ 242,78 per dag)

Franchise
(drempelbedrag waarover u geen pensioen opbouwt)

€ 14.167,86 op basis van 366 dagen  
(€ 38,71 per dag)

€ 13.786,05 op basis van 365 dagen  
(€ 37,77 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%                                                                            
37%

33%                                                                 
37%

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

Uw pensioen is verhoogd met 0,41% 
Jaarlijks streven wij naar een verhoging van uw pensioen.  
Zo kan uw pensioen (gedeeltelijk) meegroeien met de prijs- 
stijgingen. Deze verhoging betalen we uit de beleggingsren-
dementen. U betaalt hiervoor geen premie. Per 1 januari 
2020 verhoogden wij uw pensioen met 0,41%.

Verhoging afhankelijk van onze financiële situatie
Onze financiële reserves moeten boven een wettelijk vereist 
niveau blijven. Omdat de rente al lange tijd laag is, moeten wij 
meer geld reserveren voor de (toekomstige) pensioenen. Voor 
hetzelfde pensioen is bij een lage rente namelijk meer geld 
nodig. Gezien onze reserves kan uw pensioen gedeeltelijk 
meegroeien met de prijsinflatie van 1,49%.

Lees meer over onze financiële situatie op  
www.koopvaardij.nl/dekkingsgraad.

Verlaging van het voorwaardelijk pensioen
Als u geboren bent in de periode van 1960 tot en met 1972 
kunt u recht hebben op extra pensioen uit de voorwaarde-
lijke pensioenregeling (VPL). Hiervoor reserveren wij geld. 
Er wordt geen premie voor betaald. Jaarlijks bekijken wij of 
er voldoende reserve is voor het voorwaardelijk pensioen.  
In 2020 is dit niet het geval. Daarom is het voorwaardelijk 
pensioen met 11,1% verlaagd per 1 januari 2020. Ook geldt  
de eerdergenoemde verhoging van 0,41% niet voor dit 
pensioen. Of u in aanmerking komt voor de VPL-regeling 
leest u op www.koopvaardij.nl/voorwaardelijk-pensioen.

Benieuwd naar de hoogte van uw pensioen?
Log in met DigiD op www.mijnkoopvaardij.nl. Daar vindt u 
snel en eenvoudig alles over uw pensioen bij ons.



Reglementswijzigingen
De volgende  jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt in uw pensioenreglement: 

Kerncijfers 2020 
De bedragen van het maximum pensioengevend salaris, 
de franchise en de afkoopgrens voor kleine pensioenen 
voor 2020. Op pagina 1 vindt u een overzicht van de 
kerncijfers van 2020.

Rekenfactoren en  jaartallen 
De rekenfactoren die gelden voor 2020 worden opge-
nomen in de bijlagen bij het pensioenreglement 2015. 
Bijvoorbeeld vervroegings- en uitstelfactoren voor
ouderdomspensioen en uitruilfactoren voor ouderdoms- 
en partnerpensioen.

Prepensioenreglement 2015 
De afkoopgrens en rekenfactoren die gelden voor 
2020 worden ook opgenomen in het prepensioen-
reglement 2015.

Percentage VPL-aanspraken 
Naast de pensioenregeling voor ouderdomspensioen  
en nabestaandenpensioen, kent Bpf Koopvaardij ook 
voorwaardelijk pensioen (VPL-regeling). Per 1 januari 
2020 zijn de VPL-aanspraken verlaagd. Meer hierover
leest u op pagina 1. In het reglement wordt om die reden 
het percentage van de VPL-aanspraken aangepast van 
14,88% naar 13,23%. 

Geen premie voor WGA-hiaatregeling
Voor alle deelnemers aan onze pensioenregeling is er 
een WGA-hiaatregeling. Dit is een mogelijke aanvulling 
wanneer u arbeidsongeschikt bent en een WGA-vervolg-
uitkering van het UWV ontvangt. In verband met de 
aanwezige financiële reserve voor deze regeling betaalt  
u ook in 2020 hiervoor geen premie.

Aanpassingen vrijwillige voortzetting 
Als u werkloos wordt, bouwt u geen pensioen meer op.  
U kunt ervoor kiezen om pensioen bij ons te blijven 
opbouwen. U betaalt dan zelf de volledige pensioen- 
premie. Dat heet vrijwillige voortzetting. Hiervoor 
worden de volgende punten aangepast in het reglement:

•  De pensioenpremie en pensioenaanspraken worden 
berekend op basis van het laatstverdiende salaris. 

•  De voorwaarde om minimaal drie jaar pensioen bij 
Bpf Koopvaardij te hebben opgebouwd vervalt. 

•  De aanvraagtermijn waarbinnen vrijwillige voort- 
zetting moet worden aangevraagd is verlengd van  
9 maanden naar 12 maanden. 

•  In sommige gevallen kunt u vrijwillig voortzetten 
terwijl u een deel van de premie zelf betaalt (in plaats 
van de volledige premie). Bijvoorbeeld als u een 
WW-uitkering ontvangt: 

 -   Dit kan nu tijdens de gehele werkloosheid (dit kon 
eerder maximaal 15% van het totale aantal dagen 
dat u pensioen bij ons opbouwde). 

 -   Dit kan nu ook als u een Ziektewet-uitkering 
ontvangt. 

 -   De verdeling van de premiebetaling is 50-50. Wij 
betalen de helft en u betaalt de helft (dit was 65-35). 

 -   Dit kan niet meer als u een uitkering uit de Parti- 
cipatiewet of IOAW heeft.

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

3K
V
D
8
0
4
 
0
1
.
2
0

Uw pensioenpost digitaal?
 
Ga naar www.mijnkoopvaardij.nl (inloggen met DigiD).  
Vul uw e-mailadres in en geef uw digitale voorkeur aan  
bij ‘Hoe ontvang ik mijn post?’.  
Dat scheelt veel papier én postzegels. Bovendien vindt  
u al uw persoonlijke pensioeninformatie op één plek.  
Simpeler, sneller en schoner.

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.


