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Kapitein Dirk Rotgans

“Een woelig jaar”
Opgegroeid op het water weet ze als geen
ander hoe het is om b innenvaartschipper
te zijn. “Ik ken het reilen en zeilen van de
sector van binnenuit,” zegt bestuurslid
Marion Braamkolk. “Daarom vind ik het
ook zo leuk én zinvol om mijn steentje bij te
dragen aan het pensioenfonds.”
Geen zorgen

Marion Braamkolk - van de Runstraat
Mede-eigenaar van PVSA, financieel adviesbureau voor
de binnenvaart
Sinds 1 januari 2020 bestuurslid namens de werkgeversorganisaties

rijnenbinnenvaartpensioen.nl

Ze kijkt terug op een woelig jaar. “Corona heeft de gemoederen behoorlijk beziggehouden. Er zijn bedrijven die het moeilijk
hebben. Maar voor ons fonds vallen de gevolgen reuze mee.
We zijn niet erg hard geraakt. De dekkingsgraad, die aangeeft
of we financieel gezond zijn, was eind oktober 108,6%. Dat is
lager dan bijvoorbeeld eind februari, voor de coronacrisis. Toen
stonden we op 114,6%. Maar voorlopig hoeven we ons geen
zorgen te maken over onze financiële situatie.”

Verplicht of niet?
Ons fonds kan blijven bestaan als ten
minste 55% van de werkgevers is
aangesloten bij het CBRB of Koninklijke
BLN-Schuttevaer. Twee jaar geleden
gold dit voor 40,7% van de werkgevers
en bij de telling in september voor
44,5%. Dit percentage groeit, maar we
zitten nog niet op 55%.

Koffiedik kijken

Ook de verplichtstelling van de pensioenregeling stond –en staat– hoog
op de agenda. Marion: “We wachten
in spanning af wat minister Koolmees
besluit. Dat is nog koffiedik kijken.
Natuurlijk hopen we op goed nieuws;
dat de pensioenregeling verplicht blijft.
Anders moeten werkgevers in de toekomst zelf een pensioenregeling bij
een verzekeraar afsluiten. Dat is vaak
duurder en brengt veel rompslomp
met zich mee, terwijl je pensioen nu
gewoon goed geregeld is.”

Persoonlijk

Het fonds wil graag dat iedereen voldoende informatie krijgt over zijn of
haar pensioen. “Weet je hoeveel

we ook graag proefberekeningen van
pensioen je opbouwt voor jezelf en je
het toekomstige pensioeninkomen
eventuele partner? Moet je misschien
van de oudere deelzelf nog iets regenemer. En ieder
len, als extra inkomsten voor later? Stel, “Je pensioen is nu gewoon jaar staat er voor
iedereen een perje gaat trouwen of
soonlijk pensioenscheiden. Of je overgoed geregeld.”
overzicht klaar in Mijn
lijdt. Wat betekent
Pensioencijfers.”
dat voor het pensioen
voor jou en je nabestaanden?”
Die informatie moet voor iedereen
toegankelijk en begrijpelijk zijn, vindt
Marion Braamkolk. “Daarom hebben
we op de website nu een speciaal
gedeelte in het Duits en Engels. En
via (online) bijeenkomsten proberen
we ‘persoonlijk’ met de mensen in
contact te komen. Op verzoek maken

“Pensioen is niet grijs en stoffig, geen
suffe boel. Het is geen last maar
–hopelijk– een lust. Want het is je
inkomen voor later. Dus heb je vragen?
Spreek ons dan aan, stap op je werk
gever af, praat met collega’s. Want
pensioen is dichterbij dan je denkt.” •

Nieuw pensioenstelsel
We krijgen in Nederland een nieuw pensioenstelsel. Minister Koolmees wil dit vanaf
2022 invoeren. Marion Braamkolk: “We weten nog niet wat dit voor ons fonds betekent. Want als de verplichtstelling wordt ingetrokken, geldt het nieuwe pensioenstelsel
ook niet meer voor ons. Natuurlijk kijken we ondertussen toch wel vooruit. Hoe kunnen
we eventueel op die nieuwe pensioenregeling overstappen? En wat betekent dat voor
onze deelnemers? Daar denken we nu al over na.”
Lees meer op rijnenbinnenvaartpensioen.nl/toekomst.

Pensioen moet je doen
Antoine Hermes, machinist bij thyssenkrupp Veerhaven in
Brielle, vindt het belangrijk om regelmatig te checken of
je straks voldoende inkomen hebt. “Misschien moet je zelf
nog extra bijsparen.” Dat heeft de (bijna) gepensioneerde
k apitein Dirk Rotgans ook gedaan. “Zo heb ik een mooie
aanvulling op mijn inkomen.”
• Benieuwd wat uw (oud-)collega’s doen aan hun pensioen?
Check rijnenbinnenvaartpensioen.nl
• Bekijk ook de filmpjes van Alexander en Antoine op
rijnenbinnenvaartpensioen.nl/alexander en
rijnenbinnenvaartpensioen.nl/antoine •
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Geen last maar een lust

Hoe zit het met uw pensioen in 2021?
In december bekijken wij altijd of de financiële situatie van ons fonds goed genoeg is om uw
pensioen te verhogen en zo ja, met welk percentage, Ook worden in deze maand de nieuwe
cijfers en bedragen voor de pensioenopbouw in 2021 bekend.
Uw pensioen in 2021

De werkgevers- en werknemersorganisaties stellen de cijfers en bedragen
voor de premieopbouw vast, want zij
zijn verantwoordelijk voor de inhoud
van onze pensioenregeling. Ieder jaar
besluiten zij over welk deel van het
salaris pensioen wordt opgebouwd en
wat de premie wordt. Uw pensioen
opbouw kan hierdoor veranderen.

Wat er is besloten rondom indexatie en
premieverhoging was nog niet bekend
toen Pensioen Nieuws naar de drukker
ging. U kunt deze informatie wel terugvinden op onze website bij ‘Nieuws’.
U ontvangt hiervan ook nog persoonlijk
bericht in Mijn Pensioencijfers. •

Help uw buitenlandse collega’s op weg
Hebt u buitenlandse collega’s? ‘Pensioen’ is voor hen extra lastig te begrijpen. De taal
is een barrière. En vaak weten ze niet hoe het pensioen in Nederland geregeld is. Of
wat ze zelf moeten doen, zoals hun partner bij ons aanmelden. Uw collega’s kunnen
natuurlijk altijd bij hun werkgever terecht. Maar helpt ú ze ook op weg?
•
•

Wijs uw Duitssprekende collega’s op rijnenbinnenvaartpensioen.nl/deutsch.
Wijs uw Engelssprekende collega’s op rijnenbinnenvaartpensioen.nl/english.

Daar vinden ze praktische informatie over hun pensioen en lezen ze wanneer ze in actie
moeten komen.

Uw mening telt!
Daarom praten wij twee keer per jaar
met een aantal (oud-)binnenvaartschippers en werkgevers over onze pen
sioenregeling, over de communicatie,
ontwikkelingen in de sector en bij het
fonds.
Wat zijn úw ervaringen? Wat gaat er
goed en wat kan nog beter? Dat horen
we graag. Wilt u samen met (oud-)
collega’s en met ons hierover brainstormen? We zoeken vooral jongeren met
een frisse blik en praktische ideeën.
Met uw inbreng kunnen we onze
dienstverlening verder verbeteren.
Belangstelling? Meld u aan via
bestuursbureau@bprb.nl onder vermelding van ‘klankbordgroep’. U kunt rekenen op een bescheiden vergoeding.

Mis de boot niet ... Check uw pensioenpost
Belangrijke informatie over uw pensioen vindt u altijd terug in Mijn Pensioencijfers. Dat is
uw persoonlijke, beveiligde omgeving op onze website. Zo hebt u uw pensioenoverzicht
en andere post altijd bij de hand: op uw telefoon, tablet of pc.

Check uw pensioenpost
• Scan de QR-code of ga naar rijnenbinnenvaartpensioen.nl/inloggen.
• Log in met uw DigiD en vul uw privé e-mailadres in.
• Bekijk uw post bij ‘Mijn documenten’.

En niet vergeten: meld u aan voor de digitale nieuwsbrief
Ook dat regelt u in Mijn Pensioencijfers via rijnenbinnenvaartpensioen.nl/inloggen.

Voordelen
• U krijgt van ons altijd een seintje als er post voor u klaarstaat.
• Ook ontvangt u onze e-nieuwsbrief met het laatste nieuws en handige pensioentips

Regel het vandaag nog!
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Vraag en antwoord
1

Woont u samen?
Meld uw partner aan!

Natuurlijk denkt u er liever niet aan. Maar stel, u overlijdt.
Gelukkig is er dan via ons pensioenfonds inkomen geregeld
voor uw nabestaanden. Uw partner heeft recht op partnerpensioen en uw kinderen krijgen wezenpensioen. Maar uw
partner moet dan wel zijn aangemeld bij ons fonds.

Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd
partnerschap?
Dan hoeft u uw partner niet bij ons aan te melden. Wij
krijgen de gegevens van uw partner van de gemeente. Dit
geldt niet voor deelnemers die in het buitenland wonen!

Woont u minstens zes maanden samen op hetzelfde
adres én hebt u een notarieel samenlevingscontract?
Ga dan naar rijnenbinnenvaartpensioen.nl/inloggen en meld
uw partner bij ons aan. Voeg altijd een kopie van uw samenlevingscontract toe.

Woont u samen, maar hebt u géén notarieel
samenlevingscontract?
Dan komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen als u overlijdt. Wilt u dat wel? Dan moet u uw
samenleving eerst bij de notaris vastleggen en dan aan ons
doorgeven.
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Krijgt u pensioen? Check uw
jaaropgave en betaalspecificatie

Eind januari 2021 staan uw jaaropgave en betaalspecificatie
voor u klaar in Mijn Pensioencijfers. U krijgt van ons vooraf
een seintje dat u ze kunt bekijken.
• Op de jaaropgave ziet u hoeveel pensioen u in 2020 hebt
ontvangen. Die gegevens hebt u nodig voor uw belastingaangifte.
• Op de betaalspecificatie ziet wat er per 1 januari 2021
wijzigt aan uw pensioen.
Meer informatie vindt u in de toelichting die u bij de jaaropgave en betaalspecificatie ontvangt. En wilt u weten op
welke dagen wij in 2021 uw pensioen aan u overmaken?
Kijk dan op rijnenbinnenvaartpensioen.nl/betaaldata2021. •

Weten hoe het zit met uw pensioen?

Hebt u vragen?
Of wilt u meer weten over een onderwerp in deze
nieuwsbrief? Kijk dan op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.
U kunt ook contact met ons opnemen via 088 - 116 30 59 en
bpf-rijnenbinnenvaart@azl.eu. Wij helpen u graag!

Kijk dan het webinar terug dat we uitzonden in de week
van de Pensioen3daagse. In een half uurtje bent u
helemaal op de hoogte.
Ga naar rijnenbinnenvaartpensioen.nl/webinar.
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