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Pensioenmiddag 
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Welkom en programma



3

Programma

• 14.10 uur Introductie Bpf Koopvaardij en financiële situatie

• 14.35 uur Beleggingsbeleid en resultaten

• 14.55 uur Pauze

• 15.15 uur Actuele ontwikkelingen

• 15.30 uur Beantwoording (algemene) vragen

• Rond  Afsluiting en aansluitend borrel

16.00 uur
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“ Stelling:

Voor de (voormalig) zeevarenden 

zijn de pensioenen goed geregeld.

4



5

Introductie Bpf Koopvaardij
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Profiel Bpf Koopvaardij

Onze deelnemers en werkgevers

• Ruim 5.000 zeevarenden onder 
Nederlands vlag

• Ruim 30.000 pensioengerechtigden

• Zo´n 18.500 voormalig zeevarenden

• Ongeveer 200 werkgevers 

Belegd vermogen

• € 4,5 miljard

Pensioenverplichtingen

• € 4,1 miljard
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(Bestuurlijke) organisatie

Opdrachtgevers

Intern Toezicht

- Beleid

- Uitvoeringpensioenregeling

- Beheer en uitkeren pensioengeld

Sociale partners 

in de Koopvaardij

Raad van Toezicht Pensioenraad

Bestuur
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Bestuur

Hijlke Hijlkema 
Voorzitter

Remko Kloos
Plaatsvervangend

voorzitter

Namens pensioengerechtigden:

Namens werkgevers:

Namens werknemers: Onafhankelijk deskundige:

Marcel van Dam

Guido HollaarTon Zimmerman

Peter van der Horst

Roelof Eltingh Leonieke Verbove-Kuijntjes
Aspirant bestuurder

Marion VerheulCor van der Sluis
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“ Stelling:

De financiële situatie van Bpf Koopvaardij is slecht. 

9
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Financiële situatie (dekkingsgraad)
Dekkingsgraad: de verhouding tussen de (toekomstige) pensioenuitkeringen 

(verplichtingen) en het vermogen van een pensioenfonds. 

Er zijn drie dekkingsgraden:

 Actuele dekkingsgraad 

 DNB (UFR) dekkingsgraad

 Beleidsdekkingsgraad (gemiddelde van UFR dekkingsgraad over de laatste 

12 maanden) 

Spelregels geven aan dat je buffers moet aanhouden. 

Momenteel circa 104% (dus buffer 4%) wordt waarschijnlijk 100% maar dan 

ook direct korten of verhogen beneden of boven de 100%
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Verloop dekkingsgraad 2015 - 2019 
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2015 2016 2017 2018 Afgelopen maand

Beleidsdekkingsgraad UFR dekkingsgraad
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Wanneer verhoging of verlaging van uw pensioen? 

Uw pensioen

groeit deels mee

met de koopkracht

Uw pensioen

groeit volledig mee

met de koopkracht

Wij moeten uw

pensioen verlagen

De beleidsdekkingsgraad

is minimaal:

De beleidsdekkingsgraad

is minimaal: 

De beleidsdekkingsgraad

is lager dan:

110% 125% 95,7%
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Pijnpunten pensioenen
• Effecten verder dalende rente: 

 Verplichtingen 

 Dekkingsgraad 

 Prijs van inkoop van pensioen

• Langer leven

• Pensioenakkoord:

 Resultaat na tien jaar

 Doorsnee systematiek

 Constant heroverwegen van spelregels
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Kostenontwikkeling 2018 
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Kosten vermogensbeheer x € 1 miljoen
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“ Stelling:

Bpf Koopvaardij moet meer risico

nemen bij zijn beleggingen, dan

kan mijn pensioen eerder worden

verhoogd.  

15
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Beleggingsbeleid en resultaten
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Beleggingsbeleid

• Gericht op het behalen van een

zodanig beleggingsrendement, dat

we de (toekomstige) pensioenen

kunnen uitkeren. 

• En daarbij de mogelijkheid hebben

om de pensioenen met minimaal

50% van de prijsinflatie te

verhogen voor behoud koopkracht. 
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Samenstelling beleggingsportefeuille 

37,4%

14,9%5,0%

8,4%

12,7%

12,5%

6,8% 2,1% 0,2%

Staatsobligaties

Bedrijfsobligaties

Hypotheken

Liquide middelen & Matching Overlay

Hoogrentende waarden

Aandelen

Onroerend goed

Infrastructuur

Alternatieve investeringen
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Rendementen afgelopen tien jaar   

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1e half jaar

2019

BpfK 8,36% 4,94% 13,04% 10,00% -4,16% 20,87% 0,03% 7,85% 2,06% 1,45% 11,01%

Benchmark 8,86% 4,54% 11,00% 10,05% -4,29% 20,83% 0,11% 8,19% 1,84% 1,50% 11,05%
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Maatschappelijk verantwoord beleggen

• Vanuit de overtuiging dat ondernemingen

met oog voor milieu, mens en maatschappij

uiteindelijk beter presteren. 

• 10% slechtst scorende bedrijven op dit

terrein uit de beleggingsportefeuille

gehaald.  

• Met verantwoord beleggen moet wel

voldoende rendement behaald worden.
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Resultaten: Maatschappelijk verantwoord beleggen

• Voor de gehele aandelenportefeuille 
heeft de ESG-screening een extra 
rendement van 4,4 miljoen euro 
opgeleverd.

• Dat extra rendement was het grootst 
voor aandelen uit opkomende landen: 
2,2 miljoen euro.

• De screening heeft geen extra 
rendement bij aandelen uit Noord-
Amerika opgeleverd. 

Wat is ESG-screening?

• ESG staat voor Environment, Social & 

Governance: de invloeden van mens, milieu 

en ondernemingsbestuur.

• Ondernemingen krijgen een score op basis 

van hun ESG-prestaties. 

• De 10% slechtst scorende bedrijven op 

ESG-factoren worden uit de portefeuille

gehaald. 

• Bpf Koopvaardij is begin 2016 gestart met de 

ESG-screening in haar aandelenportefeuille. 

• Een aantal ondernemingen, die op basis van 

de ESG- screening uit de portefeuille zijn 

gehaald, is de afgelopen jaren negatief in het 

nieuws geweest. Meestal ging het om 

governance issues. 

Resultaten

Aandelen uit: Extra rendement door de 

screening:

Opkomende markten 2,2 miljoen euro

Europa 1,9 miljoen euro

Verre Oosten 0,3 miljoen euro

Noord-Amerika 0,0 miljoen euro

Totaal 4,4 miljoen euro
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“ Stelling:

Het nieuwe pensioenstelsel heeft

ook voor mij straks gevolgen. 

22



23

Actuele ontwikkelingen
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Actualiteiten
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Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel

Wat betekent dit voor u? 

• Nog geen AOW?: 

AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen

• Eerder een verhoging of verlaging van uw

pensioen, afhankelijk van de economische

ontwikkelingen

• Nieuw stelsel moet nog uitgewerkt worden

en implementatie is voorzien in 2022/2023
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Toekomst Bpf Koopvaardij

• Streven naar verdere kostenverlaging

• Op basis van actuariele analyses heeft Bpf 

Koopvaardij bestaansrecht

• Uitgangspunt zelfstandig voortbestaan, bij de 

introductie van nieuw pensioenstelsel eventueel

kijken naar mogelijkheden voor samenwerking

• Kennis, kunde en organisatie zijn zodanig dat we 

externe ontwikkelingen goed aan kunnen
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VRAGEN? 

Bel de helpdesk voor vragen 

over uw persoonlijke 

pensioensituatie:  

088 - 007 98 99.

Of stuur een e-mail naar: 

servicedesk@koopvaardij.nl
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Pensioenvoorlichting 


