
 

          
Onderwerp 
Pensioenregeling Bpf Koopvaardij in 2022 
 
Geachte mevrouw, heer,  
 
Door sociale partners en Bpf Koopvaardij zijn er besluiten genomen over de pensioenregeling voor 
zeevarenden per 1 januari 2022. In deze brief vindt u de belangrijkste wijzigingen en andere informatie 
die van belang is 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 2022. Deze gegevens heeft u nodig voor een juiste berekening van de te betalen 
pensioenpremie.  
 

 2022 2021 

Pensioenpremie 25,90% 25,90% 

Franchise € 40,56 per dag 
(€ 14.804,40 op jaarbasis) 
 

€ 39,85 per dag 
(€ 14.545,25 op jaarbasis) 
 

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

€ 256,16 per dag 
(€ 93.498,40 op jaarbasis) 
 

 
Voor een juiste premieberekening is het belangrijk dat u het pensioengevend salaris correct vaststelt. 
Uitleg hierover vindt u op https://www.koopvaardij.nl/premie.  
 
Iets lagere opbouw partnerpensioen  
De premie die nu wordt betaald voor het pensioen van uw zeevarende medewerkers is niet voldoende 
voor de afgesproken pensioenopbouw. Sociale partners hebben er om die reden voor gekozen de 
opbouw voor het partnerpensioen in 2022 iets te verlagen. Het partnerpensioen op risicobasis wordt 
verhoogd. Dit heeft de voorkeur boven het verhogen van de premie. Zo blijft de pensioenregeling 
betaalbaar.  
 
Het partnerpensioen bestaat uit twee delen:  

• Het deel dat de zeevarende opbouwt tot uiterlijk 67 jaar. Dit deel wordt in 2022 37,2% van het 
ouderdomspensioen (2021: 42,9%). Als de deelname aan de pensioenregeling stopt of de 
pensioenleeftijd wordt bereikt, blijft dit opgebouwde partnerpensioen staan voor uw 
werknemer.  

 

• Het deel dat is verzekerd op risicobasis. Dit deel wordt in 2022 53,9% van het 
ouderdomspensioen dat de zeevarende opbouwt tot uiterlijk 67 jaar (2021: 48,2%). Het vervalt 
wanneer de deelname aan de pensioenregeling eindigt (na drie maanden) of bij pensionering. 
 

Met bovengenoemde wijzigingen blijft het totale partnerpensioen bij overlijden tijdens deelname aan 
de pensioenregeling gelijk aan 2021 (91,1% van het ouderdomspensioen). 
 
De pensioenpremie en -opbouw blijven in 2022 gelijk met respectievelijk 25,9% en 1,233%. Beide 
percentages worden berekend over het pensioengevend salaris min de franchise.  

 
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 2022 0,04% premie berekend. Net 
als voorgaande jaren wordt deze premie niet geïnd, maar betaald uit de reserves voor deze regeling.  
 
 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.koopvaardij.nl%2Fpremie%2F&data=04%7C01%7CRobert.Alting.Siberg%40mn.nl%7Ce73a7c588e2140d6819008d9c09e6e22%7C054d1a1fe0194fd784554fce0f07c7d4%7C0%7C0%7C637752608944158868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vBKK5Z1eaWQYl4e1LA2s123a1yvu03fV23H2SZg3RAw%3D&reserved=0


 

Verhoging opgebouwde pensioenen  
Jaarlijks bekijken wij of de pensioenen (gedeeltelijk) kunnen meegroeien met de stijging van de prijzen 
in het afgelopen jaar. Gezien onze financiële situatie eind 2021, kunnen wij de pensioenen die vóór  
1 januari 2022 zijn opgebouwd met 0,44% verhogen.  
 
Verhoging 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). Omdat er voldoende 
reserves zijn, kunnen wij het voorwaardelijke extra pensioen per 1 januari 2022 verhogen met 5,32%.  
 
Meer over de VPL-regeling leest u op www.koopvaardij.nl/voorwaardelijk-pensioen.  
 
Nieuw: geef uw contactpersonen aan ons door via Koopvaardij Portaal 
Altijd de juiste persoon binnen uw bedrijf op de hoogte van belangrijke pensioeninformatie? Geef dan 
uw contactpersonen op het gebied van Algemeen, HR en Salarisadministratie aan ons door. Dit kan 
vanaf nu gemakkelijk via Koopvaardij Portaal via de button ‘Contactgegevens’.  
 
Loonadministratie uitbesteed? 
Als u de loonadministratie heeft uitbesteed aan derden, 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/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 
 
 
 
 
 


