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2014: pensioenen
niet omlaag
Ons pensioenfonds hoeft de pensioenen dit jaar niet te verlagen.
Onze dekkingsgraad eind december kwam uit op 105,4%. Goed nieuws!
Wel moet de dekkingsgraad de komende jaren verder omhoog.
De dekkingsgraad laat zien hoe gezond een pensioenfonds is.
Is de dekkingsgraad 100%? Dan is er precies genoeg geld om
alle pensioenen (nu en in de toekomst) te kunnen betalen.
Eind december 2013 was onze dekkingsgraad 105,4%.
Voldoende dus. Een nieuwe verlaging van de pensioenen in
2014 is daarmee van de baan.

De dekkingsgraad is hoog genoeg
De rente ging omhoog. En onze beleggingen brachten geld
op. Twee zaken die ervoor zorgden dat onze financiële
positie verbeterde.

We blijven waakzaam
Onze financiële positie is nog altijd niet gezond. De dekkingsgraad moet verder omhoog. Het bestuur blijft alle ontwikkelingen dan ook nauwgezet volgen. En waar nodig nemen
we maatregelen.

Pensioencijfers 2014
❱	
De pensioenpremie is 19,49%, de overgangspremie 6,13%. Uw werkgever houdt daarvan
6,50% respectievelijk 2,42% in op uw salaris.
❱	
Het opbouwpercentage is 1,57%.
❱	
Over een deel van uw salaris bouwt u geen
pensioen op. Dat komt omdat u later ook
AOW krijgt van de overheid. Dit noemen we
de franchise. De franchise bedraagt � 17.929.
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Ons beleggingsbeleid
helder uitgelegd
Ons pensioenfonds belegt zijn vermogen voor een deel. In aandelen bijvoorbeeld. Waarom doen we dat? Wat zijn de risico’s van beleggen? En: wat is
precies het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds? Deze en andere vragen
beantwoorden we op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. De informatie over
ons beleggingsbeleid is onlangs vernieuwd.
Bouwt u pensioen op? Dan betaalt u pensioenpremies. Ook
uw werkgever betaalt premie. Een deel van deze premies
beleggen we. Het doel: meer geld verdienen. Beleggen levert
doorgaans namelijk meer op dan sparen. Tegelijkertijd willen
we (verantwoord) beleggen. Zonder al te veel risico’s en te
hoge kosten.
Om het beleggen in goede banen te leiden, stelden we
beleggingsprincipes op. Die helpen ons bij het maken van
verantwoorde beleggingskeuzes.

Meer weten?

Kijk dan op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl
> Het pensioenfonds > Beleid > Beleggingsbeleid.

Versterking voor
het bestuur

Gepensioneerde gaat er
iets op vooruit
 ntvangt u een pensioenuitkering? Dan betalen
O
wij de loonbelasting en (een deel van) de premie
voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) voor u.
De loonheffing is dit jaar gunstiger en de premie
Zvw is iets lager geworden. Hierdoor valt uw
netto-uitkering iets hoger uit.

Vanaf 1 juli krijgen ook pensioengerechtigden een
vertegenwoordiger in het bestuur. De overheid heeft dit
besloten. Eerder dit jaar nodigden we alle pensioengerechtigden uit om zichzelf of iemand anders kandidaat te stellen.
Ons bestuur bestaat vanaf 1 juli uit vertegenwoordigers van
werknemers, werkgevers én pensioengerechtigden.
Kandidaten konden zich tot uiterlijk 18 maart beschikbaar
stellen. We vertellen u er meer over in de volgende Pensioenflits. Of kijk voor actueel nieuws op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.
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Risico is nodig…
maar hoeveel?
Hoeveel risico wilt u nemen met uw pensioen? Afgelopen jaar lieten we de
risicobereidheid van deelnemers en gepensioneerden onderzoeken.
De overheid werkt aan een nieuw, toekomstbestendig pensioenstelsel. Daarna past ook ons fonds de pensioenregeling
aan. We vinden het belangrijk om uw mening daarbij mee te
nemen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek
❱	Zowel deelnemers als gepensioneerden willen een regeling
met weinig risico en meer zekerheid. Vooral jongere en
laagopgeleide deelnemers weten weinig van pensioen en
beleggen. Ze kiezen daarom eerder voor bijvoorbeeld
sparen.
❱	Deelnemers en gepensioneerden zijn redelijk te spreken
over de communicatie van ons pensioenfonds. Wel mag
de communicatie eenvoudiger en persoonlijker.
❱	Er is nog steeds voldoende draagvlak voor solidariteit.
Vooral onder mensen die nu nog pensioen opbouwen.
Meer dan bij andere fondsen vinden gepensioneerden
dat vooral werkenden moeten opdraaien voor tekorten.
De uitkomsten van dit onderzoek hebben we ook gedeeld met
de sociale partners in onze branche. Zij gaan over de inhoud
van de pensioenregeling. Over ontwikkelingen met betrekking
tot de pensioenregeling houden we u uiteraard op de hoogte.

Zicht op uw
pensioen
Het pensioenoverzicht laat zien hoeveel pensioen u straks
kunt verwachten. En wat er voor uw eventuele partner en
kinderen is geregeld als u overlijdt. Dit voorjaar krijgt u uw
pensioenoverzicht. Bewaar het goed! Uitleg over het pensioenoverzicht vindt u op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.
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Blijft de verplichtstelling
van ons fonds van kracht?
Als werknemer in de rijn- en binnenvaart bouwt u verplicht pensioen op bij ons
fonds. De kans is groot dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) besluit dat die verplichtstelling verdwijnt.
In de Pensioenflits van september schreven we al over de
verplichtstelling. Het Ministerie van SZW bekijkt elke vijf jaar
of werknemers verplicht pensioen blijven opbouwen bij ons
fonds. Daarvoor kijkt het ministerie naar het aantal werknemers
in dienst van werkgevers in onze sector, die lid zijn van een
werkgeversvereniging. Dit noemen we de representativiteit.

heden zijn. Wij zijn van mening dat die er zijn en zullen
proberen de minister ervan te overtuigen om van intrekking
af te zien. Voor het geval dat het niet lukt, heeft het fonds een
noodplan opgesteld. Een scenario waarmee rekening wordt
gehouden is dat het fonds niet langer als een zelfstandig
fonds kan voortbestaan. Op 31 maart is de representativiteit
aan de minister voorgelegd.

Representativiteit te laag

Voorlopig bouwt u gewoon pensioen op

Doordat in onze sector te weinig werkgevers lid zijn van een
werkgeversvereniging, is de representativiteit al een aantal
jaren te laag. Bij een te lage representativiteit kan de minister
de verplichtstelling intrekken, tenzij er bijzondere omstandig-

U blijft voorlopig gewoon pensioen opbouwen bij ons fonds.
Nadat de minister een besluit heeft genomen, zullen we u
informeren over de gevolgen.

Uw mening telt!
Wat vindt u van de informatie die u van ons krijgt?
En hoe kijkt u tegen ons pensioenfonds aan?
Wij zijn benieuwd naar uw mening. Die helpt
ons om u beter te kunnen helpen. De informatie
kan dan nog duidelijker en toegankelijker worden
voor u en uw collega’s. Daarom hebben we een
klankbordgroep.

Meer weten?

Spreekt u dit aan?
Wij horen het graag! Meldt u aan via onze site,
dan nemen wij contact met u op.

Colofon

Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is s amengesteld, kunt u er geen rechten
aan ontlenen. In het pensioenreglement staat de inhoud van de regeling volledig
beschreven. U vindt het op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl of u kunt het
opvragen bij het Klant Contact Center. Niets uit deze uitgave mag zonder
toestemming van de redactie worden gekopieerd of overgenomen.

Kijk op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl
voor de actuele stand van zaken.

Redactie: Syntrus Achmea
Postbus 40042, 7300 AX Apeldoorn
Ontwerp: © Vormplan design, Amsterdam bno

4

