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“Sinds oktober 2020 had ik verlof en een half 
jaar later ging ik officieel met pensioen. 
Met verlofuren was ik al twee jaar aan het 
 afbouwen. Zo kon ik er vast aan wennen 
dat ik op een dag helemaal de handen vrij 
zou hebben. Ik ben een serieuze amateur 
 fotograaf en ik heb nu de tijd om mijn foto’s 
na te bewerken en te catalogiseren.”

Eén dienstweek, twee weken ‘bijkomen’
“Een paar jaar geleden ging een kapitein met een gemiddeld 
36-urige werkweek met pensioen. Welke vervanger had nu 
zo’n rooster? Ik had gemiddeld 48 uur én veel openstaand 
verlof. Ik wilde zijn plaats wel innemen en per dienstweek 
12 uur verlof opnemen. Voor mijn werkgever was dat nieuw, 
maar na enig nadenken en controle van de verlofuren was 
hij akkoord. Na elke dienstweek kon ik thuis twee weken 
‘ bijkomen’.”

“Ik heb mijn loopbaan 
langzaamaan afgebouwd”

Dirk Rotgans (1954), tot zijn pensioen kapitein bij Boluda Towage in Rotterdam. 



Veel te kiezen
“Bij Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart kun je best veel 
kiezen als je met pensioen gaat. Had ik niet zoveel verlofuren 
gehad, dan had ik kunnen afbouwen door alvast in deeltijd 
met pensioen te gaan. Ik heb verder geregeld dat ik de 
 eerstkomende tien jaar een hoger pensioen krijg en daarna 
een lager. En ik heb een extra spaarpotje via een persoonlijke 
lijfrente. Zo heb ik een mooie aanvulling op mijn inkomen 
totdat mijn vrouw over een paar jaar haar AOW krijgt.”

Vraag een proefberekening aan
“Het is heel belangrijk om je op tijd te verdiepen in je 
 pensioen. Een half jaar voor je pensioendatum krijg je van 
het fonds een brief. Maar voordat het zover was heb ik zelf 
al uitgebreid op de website van het fonds gekeken. En op 
 mijnpensioenoverzicht.nl, want daar staan al je pensioen-
potjes bij elkaar. Ook je AOW. Via mijn werkgever kon ik 
proefberekeningen laten maken. Die kun je trouwens ook bij 
het fonds aanvragen. Gewoon even bellen of mailen!” •

Hoe ziet uw pensioen er straks uit?

Bekijk het online!
Ga naar www.rijenbinnenvaartpensioen.nl

Als u met uw DigiD inlogt in Mijnpensioencijfers vindt 
u hier uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Daarop ziet 
u hoeveel pensioen u bij ons hebt opgebouwd.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een 
 overzicht van al uw opgebouwde pensioenen bij het 
fonds en elders én uw AOW. Zo hebt u een handig 
 totaaloverzicht. De website is onlangs weer verder 
 verbeterd en vereenvoudigd.  
 
En kent u al de app Pensioenchecker?  
Ook handig om vanaf uw mobiel  
snel inzicht te  krijgen in uw  pensioen.

Over de toekomst van ons fonds 
en wat dit betekent voor uw pensioenopbouw
Het is nog steeds  onzeker hoe de toekomst van ons fonds 
eruit ziet. In  september 2020 vond de representativiteits toets 
plaats; een belangrijke eis voor de verplicht stelling van onze 
regeling (zie kader). Inmiddels heeft het  ministerie van SZW 
laten weten dat ze die  verplichtstelling gaat intrekken, maar 
per wanneer is nog niet bekend. 

Meedoen aan een pensioen-
regeling voor de sector Rijn- en 
Binnenvaart is  verplicht zolang 
 minstens 55% van alle werk-
nemers in loondienst is bij een 
werkgever die lid is van de werk-
geversorganisaties Koninklijke 
BLN-Schuttevaer of het CPRB. 
In september 2020 lag dat 
 percentage slechts op 44,75%. 
Het ministerie van SZW is in 2020 
al geïnformeerd.

Tijd voor nieuwe regeling in lijn met het Pensioenakkoord
De werkgeversverenigingen, de vakbond en ons fonds willen graag nog de tijd 
krijgen om een nieuwe en betaalbare pensioenregeling uit te werken die in lijn is 
met het Pensioenakkoord. Zo willen we de sector helpen om straks soepel over te 
stappen naar het nieuwe pensioenstelsel. Als de verplichtstelling dan daarna stopt, 
dan kunnen de werkgevers er samen met hun werknemers zelf voor kiezen om 
met deze nieuwe regeling verder te gaan of niet.

Afwachten
We hebben de minister gevraagd om ons voldoende tijd te geven om die nieuwe 
regeling voor de sector in te kunnen voeren. We wachten nog op antwoord. Maar 
wat er ook gebeurt, u raakt uw opgebouwde pensioen niet kwijt. Wij blijven dat 
zorgvuldig voor u beheren.  

Zodra we weten wat de minister besluit, laten wij u dat weten.  
Houd ook onze website daarvoor in de gaten. •
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10% van uw 
 pensioen in één 
keer opnemen 
mogelijk vanaf 2023
Leuk, zo’n extra bedrag in één keer. Misschien 
lost u er uw hypotheek mee af, of u ondersteunt 
uw kinderen ermee. Dat is helemaal aan u. 
Bedenk wel dat uw pensioen de rest van uw 
leven hierdoor lager wordt. En u betaalt er een 
hoger  belastingtarief over, als u die 10% krijgt 
voordat uw AOW ingaat. •

Uw pensioenoverzicht 
komt er weer aan!
In augustus staat uw nieuwe pensioenoverzicht weer 
voor u klaar in Mijn Pensioencijfers. U ziet dan  hoeveel 
pensioen u tot en met 31 december 2020 bij ons 
fonds hebt opgebouwd. Hebben wij uw e-mailadres, 
dan krijgt u een seintje van ons via e-mail. U kunt 
uw pensioenoverzicht altijd inzien als u via onze 
 website www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl inlogt op 
Mijn Pensioencijfers. •

Hypotheek? 
Vanaf 57 jaar 
speelt het 
 pensioen mee
Als u een hypotheek nodig heeft om een 
huis te kopen, kijk dan goed  hoeveel 
 pensioen u hebt opgebouwd. Vanaf 
uw 57ste gaat uw bank hier namelijk 
naar vragen om te kijken hoeveel u 
( maximaal) mag lenen.

Onder ‘Nieuws’ op  
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl  
vindt u meer informatie. •

€ 1,28 miljard
Zoveel geld van ons fonds was belegd op 31 december 2020. En dat was 12,7%  meer 
dan op 1 januari van dat jaar. Dit en meer staat in ons jaarverslag. De belangrijkste  cijfers 
en getallen hebben we voor u op een rij gezet in de  verkorte versie. •

U komt ons ook online 
steeds vaker tegen!
Sinds mei 2021 zijn we partner van Binnenvaartkennis.
nl. Op hun website vindt u een pagina met handige 
 pensioentips. In diezelfde maand kan het zijn dat u ons 
ook op Schuttevaer.nl bent tegengekomen met een 
banner. Zo willen we graag uw pensioen bij u onder de 
aandacht brengen.

Bent u benieuwd 
hoe schipper 
Alexander met zijn 
pensioen omgaat?

Bekijk het filmpje.
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Ruim 6.000 deelnemers ...
... krijgen van ons een seintje via e-mail als hun pensioen-
overzicht of andere  persoonlijke pensioenpost klaar staat in 
Mijnpensioencijfers. Wilt u dat ook? Geef ons dan uw e-mail-
adres door! Ga naar www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl en log 
in op Mijn Pensioencijfers! •

http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl
https://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/nieuws/
https://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/media/11987/jaarverslag-2020.pdf
https://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/media/11990/2020-in-beeld.pdf
http://Schuttevaer.nl
https://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/alexander
http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl


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!

Colofon 
Redactie en opmaak: AZL, afdeling Marketing & Communicatie
Fotografie: Joeri van der Kloet, Bart van Vlijmen

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen rechten 
aan ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële  pensioenreglement 
van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart. Dit vindt 
u op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Niets uit deze uitgave mag zonder 
 toestemming van het pensioenfonds worden gekopieerd of overgenomen.

Vraag en antwoord

‘Als ik ouderschapsverlof opneem, 
wat betekent dat dan voor mijn 
pensioen?’
Tijdens uw verlof bouwt u geen ouderdoms-

pensioen op en ook geen partnerpensioen. Als u een half 
jaar onbetaald ouderschapsverlof hebt, dan bouwt u in 
dat half jaar dus geen pensioen op. Dat is ook zo tijdens 
ander  onbetaald verlof. Denk bijvoorbeeld aan onbetaald 
studie verlof en zorgverlof. Mocht u overlijden tijdens het 
ouderschapsverlof, dan heeft uw partner wel recht op 
 partnerpensioen.

Hoe staat het fonds ervoor? 
Financieel gezien staat Pensioenfonds Rijn- en 
Binnenvaart er goed voor. Eind april was de dek-
kingsgraad zelfs 129%. Dat betekent dat er voor 

elke euro die er tot in de verre toekomst nodig is om alle 
 pensioenen uit te kunnen betalen, € 1,29 in kas is.

Wilt u op de hoogte blijven?
We publiceren elke maand de actuele 
 dekkingsgraad op onze website! Ook vindt u 
hier regelmatig handige nieuwsberichten over 
pensioen.
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