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Betalingsonmacht premie door coronacrisis

Als u door de coronacrisis niet in staat bent de pensioenpremie te betalen, dan kunt u contact
opnemen met de Werkgeversdesk via 088 007 98 91. We hanteren een coulancebeleid voor
werkgevers die door de coronamaatregelen tijdelijk niet in staat zijn de premie te betalen.

Premiespecificaties vindt u voortaan op het portaal

Op het vernieuwde Koopvaardij Portaal kunt u altijd veilig en snel uw premiespecificaties online
inzien en als Excelbestand downloaden. Wij stoppen daarom met de maandelijkse verzending
van de digitale premiespecificaties per e-mail. Ook passen wij de papieren premiespecificaties
aan. U ontvangt vanaf 1 september alleen nog het voorblad met de premie per post. De gehele
premiespecificatie inclusief bijlagen kunt u altijd downloaden op het portaal. Simpeler, sneller
en schoner.

Oude portaal sluit eind juni

Wij gaan geheel over op het vernieuwde Koopvaardij Portaal per 1 juli a.s. Voor het
vernieuwde portaal heeft u eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3 nodig. Heeft u nog
geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. Wanneer u een administratiekantoor of
accountant heeft voor uw salarisadministratie, is er een ketenmachtiging nodig. Daarmee
machtigt u uw administratiekantoor schriftelijk om namens u werkzaamheden uit te voeren. U
hoeft dan zelf geen eHerkenning aan te vragen.

Meer informatie en een stappenplan voor het aanvragen van eHerkenning vindt u op het
portaal.

Onze website is vernieuwd

Om u en uw medewerkers beter van dienst te zijn hebben we onze website www.koopvaardij.nl
vernieuwd. Door het nieuwe ontwerp en de aangepaste indeling is de nieuwe website
overzichtelijker en gebruiksvriendelijker. U vindt het Koopvaardij Portaal en de informatie die
voor u van toepassing is eenvoudig terug in het menu aan de bovenkant bij ‘Werkgever’.
Algemene informatie over Bpf Koopvaardij vindt u bij ‘Over ons’. Uw medewerkers kunnen
terecht bij ‘Deelnemer’.

Wat is uw ervaring met onze nieuwe website? We horen het graag van u via onze poll op de
homepagina van de nieuwe website.

Toegang Mijn Koopvaardij met eIDAS voor buitenlandse medewerkers

Mijn Koopvaardij is een beveiligde omgeving met de persoonlijke pensioensituatie van uw
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medewerker bij Bpf Koopvaardij inclusief pensioenplanner. Ook kan uw medewerker meteen
gemakkelijk aangeven of hij of zij post digitaal wil ontvangen. Mijn Koopvaardij is zowel in het
Nederlands als Engels beschikbaar en toegankelijk met eIDAS of DigiD. Op
www.rijksoverheid.nl staat meer informatie over eIDAS en de actuele status van goedgekeurde
landen. Handig voor uw buitenlandse medewerkers die geen DigiD hebben.

U kunt uw medewerkers informeren met onderstaande links. Daar lezen zij alles over Mijn
Koopvaardij.
• Nederlands: www.koopvaardij.nl/mijn-koopvaardij
• Engels: www.koopvaardij.nl/en/my-koopvaardij

Afmelden  |   Gegevens wijzigen  |   Doorsturen  |   Contact

© 2020 KVD Nieuwsbrief

U ontvangt deze e-mail op het volgende adres:

https://www.rijksoverheid.nl/
https://www.koopvaardij.nl/mijn-koopvaardij
https://www.koopvaardij.nl/en/my-koopvaardij
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/wpscjSQ3tbrS-1005-31100304-test-{encId}
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/wpuDqs4JvmZj-1004-31100304-test-{encId}
http://mnserviceskvd.m11.mailplus.nl/wpGpze32gxPu-1007-31100304-test-{encId}
https://www.bpfkoopvaardij.nl/contact

	Local Disk
	Koopvaardij


