
 

PENSIOENPEILING
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Bpf Koopvaardij vindt het belangrijk om te weten welke pensioen-
vragen u heeft. Wij gaan hierover graag met u in gesprek. 
Daarom organiseren wij dit jaar informatiebijeenkomsten voor
iedereen die vragen heeft, meer informatie wil over het pen-
sioen van Bpf Koopvaardij of uitleg over het Uniform Pensioen-
overzicht (UPO). Of u nu werkzaam bent, gepensioneerd, 
werkgever of belangstellende in de Koopvaardij, u bent van 
harte welkom.

Eerste succesvolle bijeenkomst op 28 april in 
Rotterdam
Op 28 april was de eerste bijeenkomst in Rotterdam waarbij 
bestuursleden uitleg gaven en in gesprek gingen over de actuele 
stand van zaken van het pensioenfonds, vermogensbeheer en 
de bijbehorende kosten, risicodeling & solidariteit en de nieuwe 
pensioenregeling die per 1 januari 2015 is ingevoerd.

Wilt u ook aanwezig zijn bij een informatiebijeen-
komst van Bpf Koopvaardij? 
Kom dan naar een van onderstaande bijeenkomsten:
• Vrijdag 26 juni 2015 vanaf 14.00 uur in omgeving Groningen.
•  Woensdag 14 oktober 2015 vanaf 14.00 uur in omgeving 

Utrecht.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar 
info@bpfkoopvaardij.nl. Geef in uw e-mail aan welke bijeen-
komst u graag wilt bijwonen en met hoeveel personen u komt. 
Ook uw partner is van harte welkom. Na aanmelding ontvangt 
u een bevestiging met de exacte locatie.

Wij zien u graag op een van de informatiebijeenkomsten.
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Nieuws over uw pensioen en pensioenfonds

Stel uw pensioenvragen 
tijdens de informatiebijeenkomsten

If you rather read the PensioenPeiling in English,
you can find it on the website: www.koopvaardij.nl.



Alle werkgevers in de Koopvaardij zijn in mei overgestapt van 
ABzend naar Koopvaardij Portaal (www.kvdportaal.nl). Koop-
vaardij Portaal is het nieuwe online kanaal voor het doorgeven 
van personeelswijzigingen. Vooraf is het portaal door een aantal 
werkgevers zelf getest op onder andere gebruiksvriendelijkheid. 
Koopvaardij Portaal heeft dezelfde functionaliteiten als ABzend 
en biedt meer gebruiksgemak door een eigentijdse scherm-
indeling en logischer navigatie. 
Voor het gebruik van Koopvaardij Portaal hebben alle werkgevers 
een brief met instructies en een activeringscode ontvangen. 

Er is een overgangsperiode van zes weken: tot eind juni kunnen 
werkgevers de eigen inzendhistorie raadplegen in ABzend, 
en desgewenst een kopie maken voor de eigen administratie. 
Vanaf eind juni kan er niet meer ingelogd worden op ABzend.

Bent u werkgever en heeft u geen brief ontvangen? Als u Koop-
vaardij Portaal wilt gebruiken, vraag dan een account aan op 
www.kvdportaal.nl.

Nieuws voor werkgevers

Personeelswijzigingen via het nieuwe 
online Koopvaardij Portaal

De pensioenplanner wordt omgebouwd zodat alles aansluit op 
de nieuwe pensioenregeling die dit jaar is ingegaan. Ook wordt 
er meteen gewerkt aan een Engelstalige versie.

De pensioenplanner laat uw persoonlijke pensioensituatie zien 
en beantwoordt vragen zoals: hoeveel ouderdomspensioen 
heb ik opgebouwd? Op welke leeftijd kan ik met pensioen en 
hoe hoog is dan mijn ouderdomspensioen? Of wat krijgen mijn 

partner en/of kinderen als ik overlijd? De pensioenregeling van 
Bpf Koopvaardij heeft een aantal keuzemogelijkheden. U kunt 
bijvoorbeeld kiezen op welk moment u met pensioen gaat. Met 
de pensioenplanner kunt u berekenen wat deze keuzes betekenen 
voor uw ouderdomspensioen.

De vernieuwde pensioenplanner is beschikbaar vanaf begin juni 
2015 op www.koopvaardij.nl.

Inzicht in de mogelijkheden van uw pensioen? 
Begin juni staat de vernieuwde pensioenplanner op onze website



Via de PensioenPeiling, het PensioenKompas en onze website, 
houden wij u op de hoogte over de ontwikkelingen van de 
financiële situatie van Bpf Koopvaardij. De dekkingsgraad is een 
belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van het 
pensioenfonds. Het geeft de verhouding aan tussen het vermogen 
en de pensioenen die Bpf Koopvaardij nu en in de toekomst 
moet uitbetalen. Als de dekkingsgraad bijvoorbeeld 105% is, 
dan staat tegenover elke € 100 die Bpf Koopvaardij moet uit-
betalen aan opgebouwde pensioenrechten, op dat moment 
€ 105 aan vermogen.

Actuele dekkingsgraad
De actuele dekkingsgraad is 113,6% per eind maart 2015 en 
daarmee licht gedaald ten opzichte van de actuele dekkings-
graad van eind februari 2015 (114,0%). 

Beleidsdekkingsgraad 
Vanaf 1 januari 2015 moeten alle pensioenfondsen door de 
invoering van het nieuwe Financieel toetsingskader gebruik 
maken van de zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’. 

De beleidsdekkingsgraad wordt berekend als een gemiddelde 
van de actuele dekkingsgraden over de laatste 12 maanden. De 
beleidsdekkingsgraad is hierdoor stabieler dan de oude dek-
kingsgraad. In de oude situatie had een verandering in bezit-
tingen of de verplichtingen direct effect op de dekkingsgraad. 
Hierdoor kon de dekkingsgraad in korte tijd sterk schommelen 
door fluctuaties op de financiële markten. In de nieuwe situatie 
zullen de schommelingen door de middeling over 12 maanden 
kleiner zijn. De beleidsdekkingsgraad is voor het bestuur een 
belangrijke graadmeter voor besluitvorming. In de toekomst 
zal de beleidsdekkingsgraad ook door De Nederlandsche Bank 
gebruikt worden bij beoordeling of pensioenfondsen de pen-
sioenen wel of niet moeten verlagen. 
De beleidsdekkingsgraad is per eind maart 2015: 113,7%. Dit is 
een stijging ten opzichte van de beleidsdekkingsgraad van eind 
februari 2015 (113,6%).

De ontwikkelingen van de dekkingsgraad en de beleidsdekkings-
graad vindt u maandelijks op onze website www.koopvaardij.nl.

De financiële situatie van Bpf Koopvaardij 
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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.

Vanaf 1 januari 2015 is bij Bpf Koopvaardij één pensioenreglement 
van toepassing voor de opbouw van uw pensioen. Namelijk het 
‘Pensioenreglement 2015’. Dit reglement is aangepast en toe-
gankelijker geschreven. Pensioenreglement 2015 vervangt het 
eerder geldende Pensioenreglement A.

De aanpassingen in Pensioenreglement 2015 op een rij:
• De pensioenrichtleeftijd is verschoven van 65 naar 67 jaar.
• Alle pensioenaanspraken uit de vóór 1 januari 2015 geldende 

pensioenreglementen zijn omgezet naar de pensioenrichtleef-
tijd van 67 jaar.

• Deelneming aan de pensioenregeling loopt door tot uiterlijk 
67 jaar.

• Uitstel van het ouderdomspensioen is mogelijk gemaakt tot 
uiterlijk 70 jaar.

• Het opbouwpercentage van het ouderdomspensioen is 
1,875%.

• Het loon waarover pensioen wordt opgebouwd is gewijzigd. 
 Wilt u weten welke onderdelen van uw salaris worden mee-

geteld voor de pensioenopbouw? Lees dan het artikel ‘Bent u 
werkgever? Dan is dit wat u moet weten over de nieuwe rege-
ling’ in PensioenKompas van februari 2015.

• Het bedrag van het maximum dagloon voor 2015 is € 227,47.
• Toeslagverlening op opgebouwde pensioenaanspraken (indien 

van toepassing) niet meer met loonindex maar met maximale 
prijsindex.

• De franchise voor 2015 bedraagt € 12.642 per jaar.
• Er is nog maar één premiegrondslag.
• De percentages van premievrije pensioenopbouw bij arbeids-

ongeschiktheid zijn aangepast.
• De premievrije pensioenopbouw loopt door tot de AOW- 

leeftijd (voorheen tot 60 jaar).
• Grensbedrag afkoop in 2015 is € 462,88 per jaar.
• 40-deelnemingsjarenpensioen schuift mee met verhoging 

AOW-leeftijd en wordt in 2015 40 jaar en drie maanden.
• Wanneer de ex-partner eerder overlijdt dan de deelnemer 

of pensioengerechtigde, vervalt de aanspraak op bijzonder 
partnerpensioen aan het fonds (indien deze aanspraak van 
toepassing is).

• VPL-aanspraken (voorwaardelijk extra pensioen) zijn verlaagd.
• Jaarlijkse aanpassing van alle flex- en afkoopfactoren voor 

2015.
• De factoren voor de omzetting naar een ouderdomspensioen 

van 67 jaar zijn opgenomen in een bijlage van het reglement 
(conversiefactoren).

Prepensioenreglement 2015 (voorheen Pensioenreglement B)
Vanaf 2015 vindt er geen verdere opbouw van netto prepen-

sioen meer plaats. De eerder opgebouwde aanspraken tot  
31 december 2014 blijven uiteraard bestaan. Pensioenreglement 
B blijft (in afgeslankte vorm) nog wel bestaan voor de (toekom-
stige) uitkering van het netto prepensioen en heet voortaan 
‘Prepensioenreglement 2015’.

De overige aanpassingen in Prepensioenreglement 2015 
op een rij:
• Alle netto prepensioenaanspraken uit het vóór 1 januari 2015 

geldende pensioenreglement B zijn omgezet naar netto pre-
pensioen met richtleeftijd 62 jaar.

• Vervroeging van het netto prepensioen naar 60 jaar is moge-
lijk gemaakt.

• Uitstel van het netto prepensioen is mogelijk tot uiterlijk 66 
jaar en elf maanden.

• Grensbedrag afkoop in 2015 is € 462,88 per jaar.
• Jaarlijkse aanpassing van alle flex- en afkoopfactoren  

voor 2015.
• De factoren voor de omzetting naar een prepensioen van 62 

tot 67 jaar zijn opgenomen in een bijlage van het reglement 
(conversiefactoren).

Vanaf 31 december 2014 geen pensioenopbouw meer volgens 
Pensioenreglement C 
Pensioenreglement C was sinds 1 januari 2006 van toepassing 
op degenen die geboren zijn vóór 1950. Deze deelnemers waren 
op 31 december 2014 allen 65 jaar of ouder. Na die datum vindt 
er dus geen opbouw van pensioenaanspraken meer plaats onder 
reglement C. Om deze reden is een slotbepaling opgenomen in 
pensioenreglement C.

Klachtenreglement en geschillenreglement
In het klachten- en het geschillenreglement is de verwijzing 
naar het pensioenreglement 2015 en het prepensioenreglement 
2015 opgenomen.

Verplichtstelling
Op 30 april 2015 is een gewijzigde verplichtstelling tot deelname 
aan het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij gepubliceerd.

Meer informatie?
De complete pensioenreglementen kunt u vinden op onze 
website www.koopvaardij.nl. Ook vindt u hier algemene 
informatie over de regeling, uitleg over begrippen en het laatste 
nieuws. Wilt u weten hoe uw eigen pensioensituatie eruit ziet? 
Kijk dan op mijnpensioenoverzicht.nl. Of ga vanaf begin juni 
naar de vernieuwde pensioenplanner op onze website, waarmee 
u zelf uw keuzes kunt berekenen.

Wijzigingen in uw pensioenregeling


