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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: www.koopvaardij.nl.

Bouwt u pensioen op bij Bpf Koopvaardij? Dan heeft u recent 
uw Uniform Pensioenoverzicht 2016 (UPO) op papier van ons 
ontvangen. Dit geeft u inzicht in uw pensioensituatie. Op uw 
UPO ziet u hoeveel pensioen u tot nu toe heeft opgebouwd en 
hoeveel pensioen u naar verwachting kunt opbouwen als u in 
de koopvaardij blijft werken. 

Uw UPO nu ook digitaal op MijnOverheid
Om u beter van dienst te zijn en papier te besparen wil 
Bpf Koopvaardij graag vaker digitaal met u communiceren. 
Daarom zijn wij onze digitale communicatie aan het voorberei-
den. Heeft u een DigiD? Dan kunt u dit jaar een kopie van uw 
UPO 2016 vinden in uw persoonlijke Berichtenbox op 
www.mijnoverheid.nl. Als u zich met uw e-mailadres heeft 
aangemeld bij MijnOverheid dan ontvangt u een e-mail 
wanneer uw UPO 2016 klaar staat. U kunt op 
www.mijnoverheid.nl bij ‘Instellingen’ zien van welke organisa-
ties u digitale post ontvangt.

In de e-mails van MijnOverheid staat geen link naar de 
website. Dit is om te voorkomen dat u met valse e-mails naar 
een valse website wordt geleid (zogenaamde phising). Ont-
vangt u toch een e-mail met een link, dan is deze niet van 
MijnOverheid. 

Tip: sla www.mijnoverheid.nl op in uw favorieten en ga vanuit 
daar naar de website. 

Heeft u nog geen DigiD? Deze vraagt u aan via 
www.digid.nl/aanvragen.

Verdere digitalisatie
In het kader van de overgang van papier naar digitaal wordt dit 
jaar uw UPO in beide vormen aangeboden. Zodra wij overgaan 
naar volledige digitale communicatie, informeren wij u 
hierover. Uiteraard kunt u op dat moment ook aangeven of u 
uw UPO toch graag op papier wilt blijven ontvangen.

Heeft u uw Uniform Pensioenoverzicht 
2016 al bekeken?

Door de invoering van de Wet Pensioencommunicatie bieden 
alle pensioenfondsen vanaf dit jaar de informatie over de 
pensioenregeling in een nieuwe vorm aan: ‘Pensioen 1-2-3’. 
Pensioen 1-2-3 geeft informatie over uw pensioenregeling in 
drie lagen. Zo kunt u snel zien wat belangrijk voor u is en waar 
u meer over wilt weten. Omdat deze vorm door alle pensioen-
fondsen gebruikt wordt, kunt u ook verschillende pensioen-
regelingen gemakkelijk met elkaar vergelijken. U kunt dan 
bijvoorbeeld beoordelen of u uw pensioen wilt meenemen dat 
u bij uw vorige werkgever buiten de koopvaardij heeft opge-
bouwd.

U vindt Pensioen 1-2-3 op onze website
De lagen van Pensioen 1-2-3 zijn digitaal beschikbaar voor 
iedereen op www.koopvaardij.nl. In laag 1 leest u in het kort 
wat u krijgt in onze pensioenregeling, hoe u pensioen opbouwt 
en welke keuzes u heeft. In laag 2 vindt u meer informatie over 
de onderwerpen in laag 1. Laag 3 bestaat uit documenten zoals 
onder andere het pensioenreglement waarin u alle details van 
onze pensioenregeling vindt. 

Nieuwe deelnemers ontvangen laag 1 van Pensioen 1-2-3 
schriftelijk, als vervanging van de huidige startbrief. 

Pensioen 1-2-3: 
uw pensioeninformatie in drie lagen
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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.

Pensioenreglement 2015

Vervalbepaling pensioen
Bpf Koopvaardij doet er alles aan om personen die recht 
hebben op pensioen te achterhalen. Toch komt het voor dat dit 
niet altijd lukt. Het pensioen kan dan niet worden uitbetaald 
en vervalt na overlijden van de pensioengerechtigde aan het 
pensioenfonds. Het bestuur heeft besloten dat dit pensioen 
niet vervalt wanneer nabestaanden en/of erfgenamen van de 
overledene het niet uitbetaalde pensioen alsnog aanvragen. In 
dat geval wordt het pensioen uitbetaald aan de nabestaanden 
en/of erfgenamen met een maximale terugwerkende kracht tot 
vijf jaar vóór de datum van overlijden van de pensioengerech-
tigde. De artikelen 14.1 en 14.2 in het pensioenreglement zijn 
hierop aangepast.

Diversen
• Aan het pensioenreglement zijn toegevoegd:
 -  een bijlage 9 met de opbouwpercentages vanaf 1 januari 

2015 en;
 -  een bepaling dat een eventueel overschot in de VPL-

regeling* terugvloeit naar het pensioenfonds (artikel 
19.4, achtste lid).

•  In de Pensioenwet is de term ‘jaarverslag’ per 1 november 
2015 gewijzigd in ‘bestuursverslag’. Deze wijziging is 
daarom ook doorgevoerd in artikel 15.3 van het pensioen-
reglement.

•  In artikel 11.5 over conversie was sprake van “door het 
bestuur op te stellen richtlijnen”. Omdat deze richtlijnen al 
bestaan, is deze zin gewijzigd in “opgestelde”.

* VPL staat voor ‘Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/ 
prepensioen en introductie Levensloopregeling’ (Wet VPL). Voor 
de deelnemers die zijn geboren in de periode van 1 januari 1951 tot 
en met 31 december 1972 is een voorwaardelijke regeling getroffen 
(VPL-regeling). Op grond van deze regeling kunnen deze 
deelnemers onder voorwaarden extra aanspraken op ouderdoms- 
en nabestaandenpensioen krijgen.

WGA-hiaatreglement**

Aanpassing berekeningswijze WGA-hiaatuitkering
De beschrijving van de wijze in artikel 7 waarop de hoogte van 
de WGA-hiaatuitkering wordt berekend is aangepast aan de 
huidige werkwijze.

Regeling in plaats van verzekering
In artikel 10, eerste lid, is de term “verzekering” vervangen door 
“regeling”. Dit is in lijn met de bepalingen van het reglement en 
overige communicatie-uitingen.

** WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschik-
ten. Dit is een onderdeel van Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-
vermogen (WIA). Bpf Koopvaardij biedt onder voorwaarden een 
WGA-hiaatregeling aan als aanvulling op de vervolguitkering van 
de WGA. Meer informatie vindt u op onze website 
www.koopvaardij.nl bij ‘Ik werk in de koopvaardij – Wat te doen 
als – Arbeidsongeschikt’.

Meer informatie? 
Alle reglementen kunt u vinden op onze website 
www.koopvaardij.nl onder ‘Downloads – Documenten – 
Reglementen en statuten’. U kunt de reglementen ook telefo-
nisch opvragen bij onze Servicedesk via +31 88 007 98 99.

Op onze website vindt u verder algemene informatie over onze 
pensioenregeling, uitleg over begrippen en het laatste nieuws. 
Wilt u inzicht in uw persoonlijke pensioensituatie bij Bpf 
Koopvaardij? Ga dan naar Mijn pensioenplanner op onze 
website. Daar kunt u zelf het effect van uw pensioenkeuzes 
berekenen.

Wijzigingen in uw pensioenreglement


