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Brexit? Aanmelden Britse zeevarenden wordt dan verplicht

Op welke datum een Brexit ook plaatsvindt, er zijn gevolgen voor gedetacheerde Britse
werknemers in Nederland met een vrijstelling voor de pensioenregeling. De vrijstelling geldt
namelijk alleen voor werknemers uit EU-lidstaten. In het geval van een Brexit vervalt die
vrijstelling. De betreffende zeevarenden moeten dan gaan deelnemen aan onze
pensioenregeling. Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent deze werknemers bij ons aan te
melden en premie te betalen. De ingangsdatum voor de deelname van uw werknemer (en
premieafdracht) is gelijk aan de ingangsdatum van de Brexit. De aanmelding dient u uiterlijk
een maand na een eventuele Brexit te doen.

Beveiligers niet aanmelden volgens Wet Bescherming Koopvaardij

De Eerste Kamer heeft de Wet ter Bescherming Koopvaardij aangenomen. De wet maakt het
mogelijk om particuliere maritieme beveiligers in te zetten op Nederlandse
koopvaardijschepen. De particuliere beveiligers bieden bescherming tegen piraterij in
gevaarlijke zeegebieden wanneer er geen militaire bescherming is. Zij zijn volgens de wet geen
zeevarenden. U hoeft deze beveiligers daarom niet bij Bpf Koopvaardij aan te melden als
deelnemer aan onze pensioenregeling.

Welke medewerkers uit verdragslanden meldt u aan?

De pensioenregeling van Bpf Koopvaardij is verplicht voor zeevarenden die varen onder
Nederlandse vlag en wonen in het Koninkrijk der Nederlanden, de Europese Unie (EU), de
Europese Economische Ruimte (EER) en een achttal verdragslanden. Meer weten over de
verdragslanden? Lees welke (nieuwe) medewerkers u aan moet melden bij Bpf Koopvaardij.

Sollicitatie? Met de werkgeverschecklist legt u pensioen gemakkelijk uit

Samen met u verzorgen we het pensioen voor uw werknemers. Een belangrijke
arbeidsvoorwaarde. Uit onderzoek is gebleken dat werknemers de werkgever een belangrijk
aanspreekpunt hierin vinden. Wij begrijpen dat voor u als werkgever pensioen geen dagelijkse
kost is. Daarom helpen wij u graag bij het uitleggen van onze pensioenregeling. Kent u de
handige Werkgeverschecklist ‘Wegwijs in pensioen’? Deze checklist helpt u bij het
arbeidsvoorwaardengesprek of pensioenvragen van uw werknemers.

Werkgeversgids

https://m11.mailplus.nl/wpCMIBBeyGeK-1156-31100304-test-1
https://www.bpfkoopvaardij.nl/vragen/uw-pensioenadministratie/welke-nieuwe-medewerkers-moet-ik-aanmelden-bij-bpf-koopvaardij/?faqCat=3
https://www.bpfkoopvaardij.nl/downloads/documenten2/pensioenregeling/werkgeverschecklist-wegwijs-in-pensioen/


De actuele Werkgeversgids vindt u altijd op onze website. Hierin vindt u alle
relevante informatie over de pensioenregeling en uw pensioenadministratie
eenvoudig terug.

Vindt u deze informatie nuttig?
Ja
Nee
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