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Elke maand betaalt u premie voor uw 
 pensioen. Dat pensioen is er niet alleen 
voor u. Het is er ook voor uw partner en voor 
uw gezin.

Op de eerste plaats is het pensioen voor u, voor als u later 
niet meer werkt. U krijgt dan immers geen salaris meer. 
U krijgt dan wel AOW van de overheid én pensioen van ons 
fonds. Samen hopelijk genoeg om van te blijven leven zoals 
u dat gewend bent.

Ook voor uw partner 
Daarnaast kan het pensioen ook voor uw partner zijn. 
Het is goed om te weten dat er voor uw partner iets ge - 
regeld is als u overlijdt. Uw partner krijgt na uw overlijden de 
rest van zijn of haar leven partnerpensioen van ons fonds. 
Voorwaarde is wel dat u al met deze partner bent getrouwd 
of een  geregistreerd partnerschap bent aangegaan vóór de 
pensioendatum. Woont u samen? Hiervan krijgen wij geen 
melding van de gemeente. Dit moet u dus zelf aan ons door-
geven.

Pensioen voor u én uw gezin!

Lees verder op pagina 2 >>



Pensioen voor uw kinderen
Zijn er kinderen onder de 18 jaar als u overlijdt, dan krijgen 
ook zij pensioen van ons fonds. Dit is het wezenpensioen. 
Voor de ouder die overblijft is dat een welkome aanvulling op 
het gezinsinkomen. Zolang kinderen nog naar school gaan 
krijgen ze dit pensioen tot hun 27ste.

Als een relatie op de klippen loopt
Een scheiding heeft grote gevolgen, emotioneel en 
 financieel. U maakt dan over heel veel onderwerpen 
 afspraken met elkaar. Ook over het pensioen. Volgens de 
wet heeft de ex-partner recht op de helft van het pensioen 
dat u tijdens de relatie hebt opgebouwd. U kunt ook iets 
anders afspreken. Daarom vragen wij deelnemers en hun 
ex-partners altijd om ons die afspraken door te geven. •

Niet getrouwd, wel een partner, nog niet 
met pensioen?

U kunt uw partner online bij ons 
aanmelden via uw  persoonlijke 
omgeving Mijn Pensioencijfers. 
Lees meer op de website.

Hebt u collega’s die in het buitenland 
wonen? 

Wij blijven graag op de hoogte van hun adres! Zo kunnen 
we hen en hun gezin bereiken als dat nodig is. Liefst 
geven ze ons ook hun e-mailadres door en zaken als 
trouwen, scheiden en overlijden. Ze doen dat in hun 
 persoonlijke omgeving Mijn Pensioencijfers. Is de taal 
een probleem? Misschien kunt u helpen!

Pensioenspreekuur, een aanrader: 
“Zeker als u nog nooit naar uw pensioen gekeken hebt!”

Na een gesprek van een uur weet u hoe uw pensioen ervoor staat. Pensioenconsulent 
Leeroy Allen: “We informeren u over handige mogelijkheden. Wist u bijvoorbeeld dat u een 
stukje van uw pensioen naar voren kunt halen? Daarmee kunt u misschien net wat eerder 
stoppen met werken dan u dacht.”

Het pensioenspreekuur is bedoeld voor deelnemers van 62 jaar. Naast het 
 pensioen komt ook de AOW in dit spreekuur aan de orde en wat je met 
 bijvoorbeeld spaargeld zou kunnen doen. Leeroy: “We zijn geen  financieel 
 adviseurs, maar we kunnen je wel een denkrichting meegeven.”

Stuurman Hans is blij met het spreekuur: “Ik had nog nooit naar mijn 
 pensioen  gekeken. Dat schoof ik steeds voor me uit. Nu heeft een 
expert het me uitgelegd. En je kunt alles vragen wat je wil weten!”

Leeroy: “Het is voor iedereen belangrijk om te weten hoe je ervoor 
staat. Zeker in de laatste tien jaar voor je pensioendatum. Mocht er 
onverwachts iets veranderen in je leven, dan weet je wat dit betekent 
voor je financiële toekomst.” •

Bent u uitgenodigd? 
Dan hebt u van ons een kaartje gekregen. Meld u gerust aan voor dit spreekuur. 
We maken de afspraak in overleg met u, online of  telefonisch. U hoeft de deur dus 
niet uit voor dit gesprek. We kunnen u desgewenst ook in het Duits of in het Engels 
 informatie geven. Het pensioenspreekuur van ons fonds is gratis.

Leeroy Allen, 
pensioenconsulent
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Is úw inkomen straks 
hoog genoeg? 
Gebruik de Pensioenschijf-van-vijf!

De rekentool Pensioenschijf-van-vijf geeft 
u inzicht in uw inkomen én uitgaven na uw 
 pensioen. U kunt daarmee zien of uw pensioen 
hoog genoeg is om alle uitgaven te betalen. 

U vindt de Pensioenschijf-van-vijf op 
www.nibud.nl, de website van het Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Dit is 
een onafhankelijke stichting die informeert en 
adviseert over geld. •

Mijn Pensioencijfers: 

uw persoonlijke 
pensioenpagina’s
In Mijn Pensioencijfers staat de informatie over uw  pensioen én u 
kunt er direct  wijzigingen doorgeven. U moet er wel voor  inloggen. 
Vindt u dat ook zo’n gedoe? Met de DigiD-app gaat dit een stuk 
 makkelijker. In onze  nieuwste animatie ziet u wat u allemaal kunt doen 
in Mijn Pensioencijfers. •

Extra geboorte verlof 
mét opbouw van 
 pensioen!
Is er een zoon of dochter op komst? Dan 
mag u als partner vijf weken extra verlof 
opnemen. Dit is dit jaar geregeld in de 
Wet Invoering Extra Geboorteverlof, de 
WIEG. Goed nieuws voor jonge ouders. 

Vijf weken full time voor je kind kunnen 
zorgen is een onbetaalbare ervaring. Het is 
een belangrijke uitbreiding van de vijf dagen 
geboorteverlof waar elke partner al recht op 
had. Er gelden wel regels. Bespreek dit dus 
altijd met uw werkgever.

Tijdens dit verlof loopt uw 
pensioenopbouw door
En uw partner blijft in deze periode 
 verzekerd voor partnerpensioen. Dit is per 
1 januari 2022 verwerkt in ons pensioen-
reglement.

De pensioenen gaan 
omhoog in 2022
De prijzen stijgen, dat merkt u vast. Gelukkig hebben wij uw 
pensioen per 1 januari 2022 kunnen verhogen met 3,58%. 
Dat is de gemiddelde prijsstijging in het afgelopen jaar van 
3,28% plus 0,3% extra. Best bijzonder in een tijd waarin veel 
pensioenfondsen dat niet kunnen. Daar zijn we trots op. 

De dekkingsgraad van ons fonds was eind november 2021 hoog 
genoeg om de pensioenen te verhogen. Dat is  prettig, want 
in 2020 konden we de pensioenen niet verhogen en daarvoor 
slechts gedeeltelijk.

Ontvangt u pensioen van ons fonds? 
Dan ontvangt u in januari 2022 voor het eerst uw verhoogde 
bedrag.

Ontvangt u nog geen pensioen?
Dan ziet u het verhoogde bedrag in februari 2022 in uw persoon-
lijke omgeving Mijn Pensioencijfers.

Bekijk hier 
de animatie:
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Hebt u vragen?
Of wilt u meer weten over een onderwerp in deze nieuwsbrief? 
Kijk dan op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.

U kunt ons ook bellen op 088 – 116 30 59 en u kunt een e-mail 
sturen naar bpf-rijnenbinnenvaart@azl.eu. Wij helpen u graag!

Colofon 
Redactie en opmaak: AZL, afdeling Marketing & Communicatie
Fotografie: Henry Peters | Fotostudio [G2]

Deze uitgave is met zorg samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. 
Uw rechten staan in het pensioenreglement van ons fonds. U vindt het op 
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.

Vraag en antwoord

‘Ik ga verhuizen. Moet ik mijn adres 
doorgeven?’
Verhuist u naar of in Nederland? Dan geeft uw 
nieuwe gemeente ons uw nieuwe adres door. 

U hoeft het dus niet zelf aan ons door te geven.

Verhuist u naar of in het buitenland? Dan moet u ons uw 
nieuwe adres wel doorgeven. Zo kunnen we u altijd bereiken 
als het nodig is. Bijvoorbeeld als uw pensioen bijna ingaat.

Hoe staat het fonds ervoor? 
Financieel gezien staat Pensioenfonds Rijn- 
en Binnenvaart er goed voor. Eind november 
was de dekkingsgraad 124,5%. Hierin is de 

 verhoging van de pensioenen per 1 januari 2022 verwerkt. 
Deze dekkingsgraad betekent dat er voor elke euro die er 
tot in de verre toekomst nodig is om alle pensioenen uit te 
kunnen betalen, ruim € 1,24 in kas is.

Wilt u op de hoogte blijven?
We publiceren elke maand de actuele dekkingsgraad op onze 
website.

‘Wanneer wordt het pensioen 
betaald?’

Nederlandse bankrekening?
U ontvangt uw pensioen steeds op de 23ste. Is dat in het 
weekend of op een feestdag, dan ontvangt u uw pensioen al 
eerder. 

21 januari 2022 22 juli 2022
23 februari 2022 23 augustus 2022
23 maart 2022 23 september 2022
22 april 2022 21 oktober 2022
23 mei 2022 23 november 2022
23 juni 2022 20 december 2022

Buitenlandse bankrekening?
Dan kan het een paar dagen later zijn. Altijd uiterlijk op de 
laatste dag van de maand.
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Es gibt spezielle Seiten auf Deutsch.

 
A number of special webpages 
are available in English. 


