Stichting bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij

Checklist Pensioen 1-2-3 voor werkgevers:
Maak uw werknemers wegwijs in pensioen!

Waarom voor u deze checklist?
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor uw werknemers. U bent daarom een belangrijk aanspreekpunt
voor uw werknemers met vragen over pensioen. Wij begrijpen dat pensioen geen dagelijkse kost is voor u.
Daarom helpen wij u graag bij het uitleggen van de pensioenregeling van Bedrijfspensioenfonds voor de
Koopvaardij (Bpf Koopvaardij). Deze checklist helpt u bij het voorbereiden van uw arbeidsvoorwaardengesprek
met uw nieuwe werknemers en bij het beantwoorden van pensioenvragen. De checklist sluit aan bij het Pensioen
1-2-3 voor uw werknemers.
Pensioen 1-2-3 bestaat uit drie lagen:
• Laag 1 geeft kort de belangrijkste pensioeninformatie. Uw nieuwe werknemer ontvangt deze binnen drie
maanden na uw aanmelding.
• Laag 2 geeft meer informatie over alle onderwerpen in laag 1.
• Laag 3 geeft juridische en beleidsmatige informatie van Bpf Koopvaardij.

U vindt laag 1, 2 en 3 op www.koopvaardij.nl/pensioen123.

In 4 stappen een arbeidsvoorwaardengesprek voorbereiden
1. Lees en print laag 1 van het Pensioen 1-2-3 op www.koopvaardij.nl/pensioen123.
2. Weet waar u de informatie van laag 2 vindt op www.koopvaardij.nl/pensioen123.
3. Neem samen met uw werknemer de checklist op de achterzijde door. Geef laag 1 mee.
4. Vraag onze Werkgeversdesk om advies als u vragen heeft. De contactgegevens vindt u op de achterzijde.
U vindt een Engelse versie van de checklist op www.koopvaardij.nl/en/werkgever.
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Vertel uw werknemers daarna …
… wat er wel onder de pensioenregeling valt en wat niet

Pak laag 1 van het Pensioen 1-2-3 erbij en bekijk samen de onderdelen ‘Wat krijgt u in onze
pensioenregeling?’ en ‘Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?’. Bespreek deze en geef
aan het eind van het gesprek laag 1 van het Pensioen 1-2-3 mee aan uw nieuwe werknemer.
… waar zij kunnen zien hoeveel pensioen zij krijgen

Hoeveel pensioen uw werknemers krijgen bij Bpf Koopvaardij zien zij op hun Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). Zij ontvangen dit overzicht elk jaar. In Mijn Koopvaardij op
www.mijnkoopvaardij.nl vinden zij een actueel overzicht van het opgebouwde pensioen.
Mijn Koopvaardij is toegankelijk met DigiD of eIDAS. Werknemers kunnen voor informatie
over hun totale pensioen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar staat een overzicht van het
opgebouwde pensioen van al hun werkgevers in Nederland en het pensioen voor hun partner.
Inloggen op Mijnpensioenoverzicht.nl kan met DigiD of eIDAS. Op www.government.nl staat
meer informatie over eIDAS en de actuele status van goedgekeurde landen.
… wat zij betalen voor de pensioenregeling
U en uw werknemers betalen samen de premie voor de pensioenregeling. Vertel uw werknemers
dat zij de helft van de premie betalen via u en dat u de andere helft van de premie betaalt.
Hoeveel premie dit is kan uw werknemer zien op zijn of haar salarisstrook.
… dat zij eerder opgebouwd pensioen kunnen meenemen

Als uw werknemers al ergens anders pensioen hebben opgebouwd, kunnen zij dit meenemen
naar Bpf Koopvaardij. Dit heet waardeoverdracht. Uw werknemers kunnen waardeoverdracht
aanvragen in Mijn Koopvaardij of via het aanvraagformulier op www.koopvaardij.nl/downloads.
... wanneer zij een eventuele partner moeten aanmelden

Nieuwe werknemers die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en in Nederland
wonen, hoeven hun partner niet aan te melden. Bpf Koopvaardij krijgt dat automatisch door
van de gemeente waar zij wonen. Werknemers moeten hun partner wel zelf aanmelden
als zij ongehuwd samenwonen met een notariële samenlevingsovereenkomst of buiten
Nederland wonen. Buitenlandse werknemers moeten in alle gevallen hun partner, getrouwd
of samenwonend, aanmelden bij Bpf Koopvaardij. Zij kunnen contact opnemen met onze
Servicedesk, telefoonnummer 088 - 007 98 99.
… welke informatie over het pensioen beschikbaar is

Op www.koopvaardij.nl/werkgever vindt u meer over het informeren van nieuwe werknemers.
Werknemers die meer informatie willen over hun pensioen kunnen terecht op
www.koopvaardij.nl/pensioen123. De werknemer kan laag 2 en 3 ook opvragen bij onze
Servicedesk, telefoonnummer 088 – 007 98 99.

Heeft u nog vragen?
Met uw vragen kunt u terecht bij onze Werkgeversdesk:
Telefoonnummer		
: 088 - 007 98 91
Maandag tot en met donderdag : 8.00 tot 17.30 uur
Vrijdag				
: 8.00 tot 17.00 uur
E-mail				: servicedesk@koopvaardij.nl
Website			: www.koopvaardij.nl
Het pensioenreglement van Bpf Koopvaardij is altijd leidend. U vindt dit op www.koopvaardij.nl/downloads.
Heeft u behoefte aan een informatiebijeenkomst voor uw werknemers? Wij horen dat graag van u. Neemt u
hiervoor contact op met het Bestuursbureau.
Postadres
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij
Postbus 97614
2509 GA Den Haag
E-mail: info@bpfkoopvaardij.nl
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