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U bouwt minder op.  
Bekijk wat het voor u betekent!
We voeren graag een goede pensioenregeling uit, zodat u 
later genoeg heeft om van te leven. Dat lukt helaas steeds 
minder. De overheid veranderde de regels voor pensioenen. 
Bovendien daalde de rente in 2015 verder. Pensioen wordt 
daardoor nog duurder. De sociale partners in onze branche 
maakten afspraken om uw pensioenregeling aan te passen. 
Ons pensioenfonds voert uw pensioenregeling uit.

Het opbouwpercentage daalt 
van 1,45% naar 1,1%
Voor de opbouw van uw pensioen 
betalen u en uw werkgever 19,49% 
premie. Dat staat in onze pensioen
overeenkomst. Hieruit kan in 2016 
slechts een pensioenopbouw van 1,1% 
worden gefinancierd. Dat komt door 
de huidige lage rentestand. Er vindt 
wel een verschuiving plaats binnen de 
totale premie van 25,62%, omdat de 

sociale partners niet – zoals in 2015 
– hebben besloten om een deel van 
de overgangspremie van 6,13% aan te 
wenden voor de reguliere pensioen
opbouw. U bouwt in 2016 dus minder 
pensioen op. Daardoor groeit uw 
ouderdomspensioen minder hard.  
Ook uw partnerpensioen wordt lager. 
Dat is de uitkering die uw partner 
ontvangt als u overlijdt. 

Pensioen Nieuws

rijnenbinnenvaartpensioen.nl

Het al opgebouwde pensioen 
verandert niet
U raakt dus geen pensioen kwijt. 
Omdat u minder pensioen opbouwt, 
is het verstandig om eens goed naar 
uw pensioen te kijken. Hoeveel geld 
ontvangt u straks? Dat ziet u op onze 
pensioenplanner. U ziet daar ook hoe 
hoog het partnerpensioen is. Vindt u 
het te weinig? Neem dan nu maat
regelen. Bijvoorbeeld door elke maand  
iets extra’s opzij te zetten. Of door een 
aanvullende verzekering af te sluiten.  

De franchise
De franchise gaat in 2016 iets omhoog 
naar € 18.144. De franchise is het deel 
van uw salaris waarover u geen 
pensioen opbouwt. 

http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl
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Snel zien wat het verschil is tussen uw inkomen nu en uw 
pensioen later? Dat kan eenvoudig op de vernieuwde website 
mijnpensioenoverzicht.nl. Ga er eens kijken en ervaar zelf hoe 
gemakkelijk dat is. 

Nieuw herstelplan ingediend
Of we financieel gezond zijn? Dat is eenvoudig 
te zien aan onze dekkingsgraad. Hoe hoger 
de dekkingsgraad, hoe sterker we zijn.  
Bij een dekkingsgraad van 100% hebben  
we precies genoeg geld om alle pensioenen 
nu en in de toekomst te kunnen betalen. 

Dit jaar kregen pensioenfondsen te maken met strengere 
regels. U leest hier meer over in het artikel ‘Strengere regels 
voor toekomstbestendig pensioen’. 

Onze beleidsdekkingsgraad was op 1 januari 110,6%. Dat is 
lager dan de overheid op 1 januari van ons eiste, namelijk 

119,3%. Vandaar dat we eind juni een nieuw herstelplan 
indienden bij De Nederlandsche Bank (DNB). In dit plan  
staat dat het nu niet nodig is om extra maatregelen  
te nemen om ons pensioenfonds de komende jaren te  
versterken. 

Meer weten over onze  
financiële positie?
Kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl > Het pensioenfonds > 
Financiële situatie. Hier vindt u ook onze huidige (beleids)
dekkingsgraad.

Naast een nieuwe uitstraling zijn de mogelijkheden uitgebreid. 
Zo ziet u bijvoorbeeld netto pensioenbedragen. En kunt u 
“spelen” met de pensioen ingangs datum. Ook ziet u wat  
de gevolgen voor uw pensioen zijn, als het finan cieel even 
tegenzit of meezit. Tot slot zijn wijzigingen in uw pensioen
aan spraken binnen 4 maanden zichtbaar.  

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw DigiD.

Check uw pensioen op 
mijnpensioenoverzicht.nl

Rekenen met uw pensioen
Eerder stoppen of juist langer doorwerken? De gevolgen 
van dit soort keuzes berekent u eenvoudig met onze 
pensioenplanner. U vindt de pensioenplanner op onze 
website.

httP://mijnpensioenoverzicht.nl
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Hoe maken we ons pensioen toekomst
bestendig? Om dit te bereiken voerde de 
overheid nieuwe en strengere regels in.  
Wat betekenen deze strengere regels voor u?

Het nieuwe Financieel Toetsingskader ging in op 1 januari 
2015. Deze regels moeten helpen voorkomen dat pensioen
fondsen in de problemen komen bij onverwachte gebeurte
nissen. Zoals aandelenkoersen die plotseling scherp dalen. 

Meer geld nodig
De nieuwe regels bepalen dat we ernaar moeten streven  
om extra geld te reserveren. Ook berekenen we onze 

Een meevaller: uw pensioen 
kan met 0,2% omhoog
Ieder jaar bekijken we of er ruimte is om uw pensioen te 
verhogen. Dat doen we omdat de prijzen elk jaar stijgen. 
Geld wordt daardoor steeds iets minder waard. Het is onze 
ambitie om uw pensioen te verhogen. 

Helaas hebben we uw pensioen al jaren niet kunnen 
verhogen. Maar onze financiële situatie is nu goed genoeg 
om uw pensioen iets te kunnen verhogen. Daarom verhogen 
we uw pensioen op 1 januari met 0,2%. Ter vergelijking:  
het afgelopen jaar was de prijsstijging 0,44% .

Deze bescheiden verhoging staat los van de verlaging van 
uw toekomstige pensioenopbouw. We betalen de verhoging 
van uw pensioen namelijk uit ons beleggingsrendement. 
Voor de verhoging van uw pensioen betalen u en uw 
werkgever dus geen premie. 

Strengere regels voor  
toekomstbestendig pensioen

financiële graadmeter (beleidsdekkingsgraad) sinds 1 januari 
op een andere manier. Voortaan kijken we naar de gemid
delde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden.  

Nieuw: jaarlijks haalbaarheidsonderzoek
De overheid eist van pensioenfondsen dat ze de waarde  
van pensioenen op de lange termijn in beeld brengen. 
Daarom moeten we elk jaar een haalbaarheidsonderzoek 
doen. Zo krijgen we extra inzicht in de gevolgen van ons 
beleid voor volgende generaties. Dit geeft bijvoorbeeld  
meer duidelijkheid voor jongere deelnemers over ‘hun’ 
pensioen in de verdere toekomst. 

We legden vast hoeveel beleggingsrisico’s  
we willen lopen 
Hoe ons pensioen er in de toekomst uitziet? Dat hangt sterk 
af van de hoeveelheid risico’s die we kunnen en willen lopen 
met onze beleggingen om de doelstellingen van ons fonds 
te realiseren. Dit noemen wij de risicohouding. Deze wijzigt 
niet. Wel hebben we dit nu duidelijker vastgelegd. We legden 
dit vast in nauw overleg met de werkgevers en werknemers
verenigingen in de rijn en binnenvaart, ons verantwoordings
orgaan en onze raad van toezicht. Is in de toekomst 
aanpassing van ons beleid nodig? Dan doen we dat  
binnen de grenzen van onze risicohouding.

Verder pasten we de regels voor het beleid voor het  
verhogen en/of verlagen van pensioenen aan.  
Op rijnenbinnenvaartpensioen.nl > Downloads vindt u  
de aangepaste reglementen. 

https://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/downloads/default.aspx


Heeft u vragen?
Of wilt u meer weten over een onderwerp in deze 
Pensioenflits? Kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. 
Of bel ons op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur op 
088 008 40 62. Wij helpen u graag!

Colofon
Redactie: Syntrus Achmea Pensioenbeheer,  
afdeling Pensioencommunicatie, 
Ontwerp: Vormplan Design, revitalize your brand

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is  samengesteld, kunt u er 
geen rechten aan ontlenen. In het pensioen reglement staat de inhoud van 
de  regeling volledig beschreven. U vindt het op rijnenbinnenvaartpensioen.
nl of u kunt het bij ons opvragen. Niets uit deze uitgave mag zonder toe
stemming van de redactie worden gekopieerd of overgenomen.

Nieuwe website
Een nieuw, fris ontwerp en een duidelijke indeling: onze 
website is vernieuwd! De website is nu op PC, tablet én 
smartphone goed te bekijken. Ook is de zoekfunctie 
verbeterd. Dankzij aparte gedeeltes voor werkgevers  
en werk nemers is het makkelijker om snel en gericht 
informatie te vinden. Ook namen we een top 5 van veel 
gestelde vragen op.

Nieuwsgierig? Kijk snel op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. 

Herman (62): Ik wil gedeeltelijk 
met pensioen. 
Kan dat?
Ja. U kunt vanaf uw 60e eerder met pensioen gaan.  
Dat kan ook gedeeltelijk. U gaat dan bijvoorbeeld 
4 dagen per week werken. En 1 dag alvast met pensioen. 
De 4 dagen dat u doorwerkt, blijft u pensioen opbouwen. 
U kunt het aantal dagen dat u met pensioen wilt gaan,
 stap voor stap verhogen. U kunt dus steeds minder gaan 
werken. Totdat u volledig met pensioen gaat.

Hoe regelt u dit? 
Neem 6 maanden voordat u gedeeltelijk met pensioen 
wilt gaan contact met ons op. Wij zorgen er dan voor 
dat uw pensioen op tijd geregeld is.

https://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl

