
ls u met pensioen gaat, kunt u keuzes maken voor uw
 pensioen. We zetten de mogelijkheden voor u op een rij. 

 
Eerst kiest u het moment waarop uw pensioen ingaat. Bij ons 
fonds is de standaard pensioenleeftijd 67 jaar. Maar dat wil niet 
zeggen dat u op dat moment met pensioen moet. Want u kunt 
uw pensioen ook eerder of later laten ingaan. Vanaf uw 60ste tot 
uiterlijk de 1ste dag van de maand waarin u 70 jaar wordt, kunt u 
met pensioen gaan.

Maak uw pensioen op maat 
Het moment waarop u met pensioen gaat is natuurlijk een belang-
rijke keuze. Daarna kunt u uw pensioen verder op maat maken. 
Dit zijn de keuzes die u kunt maken:

•  in deeltijd met pensioen, u gaat bijvoorbeeld 3 dagen met 
pensioen en blijft 2 dagen per week werken

•  eerst meer pensioen krijgen, daarna minder (‘hoog-laag’) 
•  partnerpensioen (gedeeltelijk) inruilen voor extra 

 ouderdomspensioen 
•  ouderdomspensioen gedeeltelijk inruilen voor extra partner-

pensioen

Nieuwe keuze bedrag ineens 
De wet die dit regelt ligt al klaar, maar het is niet zeker  wanneer 
de wet ingaat. Misschien op 1 januari 2023, maar het kan ook later 
worden. Als de wet is ingegaan, kunt u bij  pensionering maximaal 
10% van uw pensioenkapitaal opnemen (‘bedrag ineens’). Dat 
geld kunt u dan dus gelijk gebruiken. Dit is een bijzondere vorm 
van de al genoemde keuze “hoog-laag”: eerst meer, dan minder 
 pensioen.

Wat kunt u doen? 
Bedenk alvast welke keuzes u misschien wilt maken. Hebt u een 
partner? Bespreek dat dan ook met hem/haar. Zeker als u het 
 partnerpensioen (gedeeltelijk) wilt inruilen. Want daar moet uw 
partner het wel mee eens zijn.

Wilt u weten wat dit financieel kan betekenen? Vraag een 
 berekening aan via Mijn Pensioencijfers. Zo ziet u precies wat de 
(financiële) gevolgen zijn van de keuzes die u op dit moment al 
kunt maken. Het bedrag ineens voegen we toe zodra bekend is 
wanneer deze mogelijkheid ingaat. 
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Er valt veel te kiezen als u met pensioen gaat! 
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en vul de poll in!
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(Her)benoemingen in het bestuur 
en in de Raad van Toezicht  
Per 7 februari 2022 is Tim van Dijk benoemd tot aspirant-bestuurslid. Hans van der Knaap is per 
1 juli 2022 namens gepensioneerden herbenoemd in het bestuur. Shantinella Mariano volgt 
Hans op zodra zijn termijn afloopt of als hij tussentijds aftreedt. Per 1 juli 2022 is zij benoemd 
als aspirant-bestuurslid, naast Hans. Voor de zetel in het bestuur namens pensioengerechtigden 
waren dus geen verkiezingen nodig. 

Antoinetta Eikenboom is per 1 juli 2022 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Zij volgt 
 Karin Bitter op, die na twee termijnen de raad verlaat. Wij danken Karin voor haar inzet! 

Wij wensen allen veel succes!

 Wilt u zien wie er nog meer ons fonds vertegenwoordigen in het bestuur, de Raad van Toezicht 
en het Verantwoordingsorgaan?

U leest het op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. U gaat naar ‘Over ons’. 

Woont u samen zonder getrouwd te zijn? Uw partner kan recht hebben 
op partnerpensioen als u komt te overlijden. Dat is in die nare situatie 

een belangrijke aanvulling op het inkomen. Uw partner krijgt er recht op als 
u uw partner aanmeldt en als u voldoet aan de voorwaarden.

Dit zijn de voorwaarden:
• u hebt een notarieel samenlevings-

contract, en
• u en uw partner wonen minstens 

6 maanden op hetzelfde adres, en
• uw partner is niet uw kind of uw vader of 

moeder of uw opa of uw oma.
 
Uw partner heeft echter géén recht op 
 partnerpensioen wanneer u:
• anders dan door een ongeval overlijdt 

binnen een jaar na het sluiten van het 
samenlevingscontract of de aanvang van 
het samenwonen;

• gaat samenwonen of een  samenlevings - 
contract sluit na uw  pensionering.

Meld uw partner meteen aan
Meld uw partner aan via Mijn  Pensioencijfers. 
Dat is uw persoonlijke, online  omgeving 
op onze website. Voldoet u aan alle 
 voorwaarden? Dan ontvangt u een 
 bericht als wij uw aanmelding hebben 
 geaccepteerd. 

Twijfelt u of u uw partner bij ons 
hebt aangemeld? 
U kunt het zien op uw UPO 2021 dat u dit 
jaar van ons ontvangt. Hebt u uw  partner 
na 1 januari 2022  aangemeld? Dan 
ziet u dit pas op het UPO dat u 
volgend jaar  ontvangt. U kunt 
natuurlijk ook altijd  contact met 
ons opnemen.

Samenwonen? 
Meld uw partner aan!

Life events
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Scan de QR-code en bekijk de 
korte uitleg video over het 

aanmelden van uw partner. 



Uw pensioen 
vanaf 1 januari 
2025
Vanaf 1 januari 2025 is deelname in ons 
pensioenfonds niet langer verplicht. Zo heeft 
de Minister besloten. Het bestuur sluit het 
pensioenfonds vanaf 1 januari 2025 voor 
nieuwe pensioenopbouw. Het wordt te duur 
als niet iedereen meer meedoet. U kunt straks 
vrijwillig ergens anders pensioen opbouwen.

Het pensioen dat u tot 1 januari 2025 hebt 
opgebouwd, blijft bij ons fonds staan. U krijgt 
het als u met pensioen gaat. En krijgt u nu 
maandelijks pensioen van ons? Dat blijft zo.

Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en 
Vakbond Nautilus tekenden op 9 juni voor 
een nieuwe vrijwillige pensioenregeling voor 
de werkenden in de binnenvaart. Die wordt 
straks ergens anders uitgevoerd, omdat bij 
ons fonds de kosten te hoog worden.

Nu bouwen 5.000 deelnemers pensioen 
op in ons fonds. Dat kost gemiddeld € 368 
per deelnemer per jaar. Na 1 januari 2025 
verwachten we dat er minder deelnemers zijn. 
Daardoor kunnen de kosten per deelnemer 
wel oplopen naar € 500 per deelnemer per 
jaar. Dat is niet in uw belang.

Op dit moment zoeken sociale partners nog 
een partij die de nieuwe pensioenregeling 
straks gaat uitvoeren. Wij houden u op de 
hoogte.

Alle cijfers op een rij 
Het jaarverslag 2021 is klaar. In het jaarverslag vindt u alle belangrijke 
 cijfers, het bestuursverslag en een overzicht van onze financiële situatie 
(de jaarrekening). In het bestuurs verslag komen alle belangrijke 
 ontwikkelingen van 2021 aan bod en het bestuur vertelt wat het heeft 
gedaan.

U vindt het jaarverslag 2021 
onder ‘Downloads’ op onze website.

Stap           bij partner aanmelden
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1
Ga naar onze website rijnenbinnenvaart pensioen.nl 
en log in op Mijn Pensioencijfers. Daar staat de  
informatie over uw pensioen. Ook ziet u of uw  partner 
al is aangemeld. 
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Stap           bij partner aanmelden2
Staat uw partner er nog niet bij? Meld 
hem/haar dan via ‘direct regelen’ aan. 
Daarvoor hebt u ook een kopie van uw 
notarieel samenlevingscontract nodig.

2Stap           bij partner aanmelden3
Voldoet u aan alle voorwaarden? 
Dan ontvangt u een bericht als wij de 
aanmelding van uw partner hebben 
geaccepteerd.

Scan de QR-code
en bekijk direct ons jaarverslag.



Financieel gezien staat Pensioenfonds 
Rijn- en Binnenvaart er goed voor. 
Eind mei was de dekkingsgraad zelfs 
138,6%. Dat betekent dat er voor elke 
euro die er tot in de verre toekomst 
nodig is om alle pensioenen uit te 
kunnen betalen, € 1,39 in kas is.

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

Bouw ik pensioen op tijdens mijn ouderschaps verlof?
U hebt recht op maximaal 26 weken ouderschapsverlof. Vanaf 
2 augustus 2022 krijgt u maximaal 9 weken daarvan betaald, als 
deze in het eerste levensjaar van het kind worden  opgenomen. 
 Tijdens de onbetaalde weken bouwt u geen pensioen op. 
 Tijdens de betaalde weken kunt u wel pensioen opbouwen, 
maar uw werkgever moet het daarmee eens zijn. Hij betaalt 
immers een deel van de premie. Is uw werkgever akkoord, dan 
geeft uw werkgever dit door aan ons fonds. Wij regelen het 
vervolgens voor u.

Geef uw e-mailadres door! 
 Wilt u sneller op de hoogte gebracht worden van veranderingen 
in uw  pensioen? Of wilt u uw pensioen checken wanneer het ú 
uitkomt? Kies dan voor digitaal! Dat is niet alleen sneller, maar 
ook goedkoper. Bovendien is het beter voor het milieu. Ga hier-
voor naar Mijn Pensioencijfers.

Vraag & Antwoord 

C
on

ta
ct

Bezoek onze website 
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/. Daar vindt u veel 
informatie over uw  pensioen en ons fonds. U kunt op 
onze website  inloggen op uw persoonlijke beveiligde 

omgeving Mijn Pensioencijfers 

U kunt ons ook bellen 
Op +31 88 - 116 30 59 

 

Onze klantenservice is 
op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur bereikbaar.

Mailen of schrijven 
via 

bpf-rijnenbinnenvaart@azl.eu 
of 

Stichting Bedrijfs pensioenfonds 
voor de Rijn- en Binnenvaart 

Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen

Zo staat
het fonds

er voor
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Es gibt spezielle Seiten 
auf Deutsch.

A number of special webpages 
are available in English.

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


