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Onderwerp 
Pensioenregeling Bpf Koopvaardij in 2021 
 
Geachte mevrouw, heer,  
 
Door sociale partners en Bpf Koopvaardij zijn er besluiten genomen over de invulling van de 
pensioenregeling voor zeevarenden per 1 januari 2021. In deze brief leest u hier meer over.  
 
Minder pensioenopbouw in 2021 
Uw werknemers gaan per 1 januari 2021 minder pensioen opbouwen. De afgelopen jaren was de 
pensioenopbouw jaarlijks 1,604% van het pensioengevend salaris (minus de franchise). Door de lage 
rentestand is de huidige pensioenpremie van 25,9% hiervoor niet meer voldoende. Bij een lage rente 
is namelijk meer geld nodig voor hetzelfde pensioen.  
 
Om de pensioenregeling betaalbaar te houden, hebben sociale partners afgesproken dat de 
pensioenpremie niet omhoog mag. Er is daarom bekeken hoeveel pensioen kan worden opgebouwd 
bij de huidige pensioenpremie van 25,9%. Dit komt per 1 januari 2021 uit op 1,233%. Op jaarbasis 
bouwt uw werknemer dus minder pensioen op dan in voorgaande jaren.  
 
Volgend jaar wordt bekeken of de omstandigheden op dat moment het mogelijk maken de 
pensioenopbouw weer te verhogen.  
 
Het nabestaandenpensioen blijft gelijk 
Wanneer uw werknemer overlijdt, zorgt Bpf Koopvaardij voor de uitkering van het 
nabestaandenpensioen. Dit is het partnerpensioen en wezenpensioen voor de eventuele 
nabestaanden. De hoogte van het nabestaandenpensioen blijft in 2021 gelijk. Omdat de 
pensioenopbouw in 2021 minder wordt, wijzigt wel het percentage op basis waarvan wij het 
nabestaandenpensioen berekenen. Dit stijgt naar 91,1% van het ouderdomspensioen (2020: 70%).  
 
Pensioenpremie, franchise en maximum pensioengevend salaris 
In de volgende tabel vindt u de pensioenpremie, de franchise en het maximum pensioengevend 
salaris voor 2021. Deze gegevens heeft u nodig voor een juiste berekening van de te betalen 
pensioenpremie.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 2021 2020 

Pensioenpremie 25,90% 25,90% 

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

€ 38,71 per dag 
(€ 14.167,86 op jaarbasis) 

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

€ 248,83 per dag 
(€ 91.071,78 op jaarbasis) 
 

 
Voor een juiste premieberekening is het belangrijk dat u het pensioengevend salaris correct vaststelt. 
Uitleg hierover vindt u op www.koopvaardij.nl/werkgever/administratie/premie-berekenen.  
 
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 2021 0,04% premie berekend. Net 
als voorgaande jaren wordt deze premie niet geïnd, maar betaald uit de reserves voor deze regeling. 
Meer over de WGA-hiaatregeling leest u op www.koopvaardij.nl.  
 
Verhoging van het voorwaardelijk pensioen (VPL) 
Zeevarenden geboren in de jaren 1960 tot en met 1972 kunnen onder voorwaarden in aanmerking 
komen voor extra pensioen uit de voorwaardelijke pensioenregeling (VPL). Jaarlijks bekijken wij of er 
voldoende geld is voor het voorwaardelijk pensioen. Per 1 januari 2021 kunnen wij dit extra pensioen 
verhogen met 4,49%.  
 
Meer over de VPL-regeling leest u op www.koopvaardij.nl/voorwaardelijk-pensioen.  
 
Geen verhoging van de opgebouwde pensioenen 
Ook bekijken wij jaarlijks of de pensioenen kunnen meegroeien met de stijging van de prijzen in het 
afgelopen jaar. Dat hangt af van onze financiële situatie. Voor de verhoging is geen premie betaald. 
Helaas is onze financiële situatie net niet goed genoeg om de pensioenen per 1 januari 2021 te 
verhogen. Onze beleidsdekkingsgraad, de verhouding tussen ons vermogen en onze huidige en 
toekomstige pensioenverplichtingen, lag op de peildatum met 109,4% net onder de wettelijke grens 
van 110%. Een verlaging van de pensioenen is niet aan de orde.  
 
Nieuw pensioenstelsel 
Er wordt gewerkt aan een nieuw Nederlands pensioenstelsel. Een stelsel dat beter past bij de huidige 
tijd. De verwachting is dat de nieuwe regels ingaan per 1 januari 2022. Sociale partners krijgen dan 
nog tijd om concrete afspraken te maken over de inhoud van de pensioenregeling op basis van de 
nieuwe wetgeving. Uiterlijk in 2026 moeten pensioenregelingen en administratiesystemen hierop zijn 
aangepast.  
 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel via onze speciale 
webpagina: www.koopvaardij.nl/pensioenakkoord.  
 
Geef uw e-mailadres door voor digitale pensioeninformatie 
Zorg dat u geen belangrijke pensioeninformatie mist. Mail de gegevens van de contactpersoon van uw 
organisatie en het e-mailadres naar servicedesk@koopvaardij.nl. Meerdere contactpersonen per 
werkgever is uiteraard mogelijk. 
 
Uw eigen berichtenbox op Koopvaardij Portaal 
Op www.kvdportaal.nl vindt u uw eigen berichtenbox. Na het inloggen ziet u direct aan de linkerkant 
bij ‘Berichten’ of er nieuwe berichten voor u zijn. Bijvoorbeeld over belangrijke wijzigingen voor uw 
pensioenadministratie.  
 
 
 



 

Heeft u nog vragen?  
Neem gerust contact op met onze Werkgeversdesk via servicedesk@koopvaardij.nl of  
088 - 007 98 91. Wij kunnen u beter van dienst zijn als u ons kenmerk vermeldt. Dit vindt u 
bovenaan deze brief. Meer informatie over de pensioenregeling en gegevensaanlevering vindt u op 
www.koopvaardij.nl/werkgever.  
 
Vanaf medio januari 2021 vindt u een nieuwe versie van onze Werkgeversgids op 
www.koopvaardij.nl/werkgever/publicaties. Daarin vindt u alle pensioeninformatie die voor u van 
belang is. 
 
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. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij 
 
 
 
 
 
Erwin Cramer 
Directeur bestuursbureau Bpf Koopvaardij 
 
 


