
Rendement op  beleggingen 
We maakten op al onze beleg
gingen samen een gemiddeld 
rendement van 5,0%.

Vorig jaar waren 1.061 premie
betalende werkgevers bij ons 
 aangesloten.

Kosten  vermogensbeheer 
Over het gemiddeld belegd 
vermogen van € 1.261  miljoen 
waren we 0,33% kwijt aan 
kosten voor vermogens
beheer. Omgerekend is dat 
€ 4,2 miljoen.

1.061
werkgevers

Verhoging 
Op 1 januari 2022 hebben 
we de pensioenen van 
onze deelnemers kunnen 
verhogen met 3,28% plus 
een extra toeslag van 
0,30%.

Toekomstige pensioenen 
We hadden eind 2021 een bedrag 
van € 1.015 miljoen gereserveerd voor 
de uitbetaling van de toekomstige 
 pensioenen.

Transactiekosten 
Over het gemiddeld 
belegd vermogen van 
€ 1.261 miljoen waren 
we 0,05% kwijt aan 
transactiekosten. 
Omgerekend is dat 
€ 659 duizend.

Beleidsdekkingsgraad 
Deze beleidsdekkingsgraad 
was het gemiddelde van de 

 actuele dekkingsgraden van alle 
12  maanden in 2021. De actuele 

dekkingsgraad eind 2021: 129,8%.

Pensioenvermogen 
We hadden vorig jaar een 

bedrag van € 1.338 miljoen 
belegd. Daarvan is € 1.317 

miljoen beschikbaar als 
 pensioenvermogen.

Uitbetaalde pensioenen 
Dit is het bedrag dat in 2021 is uit
betaald aan onze pensioengerechtigden.

Kosten pensioenbeheer 
De kosten voor  pensioenbeheer 
(excl. vermogensbeheer) 
 bedroegen € 368 per deelnemer 
en pensioengerechtigde.

Premie 
Werkgevers en werknemers hebben 
samen € 25,1 miljoen premie aan ons 
fonds betaald.

Eind 2021 telde ons fonds 20.776 deel
nemers. Daarvan bouwden er 4.964 
pensioen op en ontvingen 3.266 mensen 
pensioen. We hadden 12.546  deelnemers 
die geen pensioen meer bij ons 
 opbouwen. Zij ontvangen in de toekomst 
nog wel pensioen van ons.
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Ons fonds in 2021
De feiten op een rij 

Hoeveel deelnemers en werkgevers had ons 
 pensioenfonds vorig jaar? Wat was ons pensioen-

vermogen en hoeveel rendement hebben we op onze 
beleggingen gemaakt? En hoeveel hebben we aan 

 pensioen  uitbetaald? We presenteren u de 
belangrijkste cijfers uit ons jaarverslag 2021. 

Wilt u het hele jaarverslag lezen? U vindt het hier.

https://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/media/13397/jaarverslag-2021.pdf

