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1. Inleiding  
Het plan beschrijft het communicatiebeleid van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en 
Binnenvaart voor de periode 2023-2025.  

Scope van het plan 
Het is een zelfstandig fondsdocument dat uitgaat van de missie, visie en kernwaarden van het 
fonds en is afgestemd op het algemene fondsbeleid. Het plan stelt de kaders voor de jaarlijkse 
communicatie(actie)plannen en vormt de basis voor een doel(groep)gerichte en stelselmatige 
uitvoering daarvan.  
 
Jaarlijks stelt het pensioenfonds het communicatiejaarplan, de jaarkalender en de bijbehorende 
begroting vast, waarin het pensioenfonds de communicatieactiviteiten voor het betreffende 
jaar beschrijft. 

Organisatie van de communicatie 
Het bestuur van het pensioenfonds stelt het communicatiebeleid vast en toetst de uitvoering. 
Het bestuur is daarmee eindverantwoordelijk voor tijdige, duidelijke en begrijpelijke 
informatievoorziening aan de deelnemers/werkgevers over alle zaken die het pensioenfonds 
betreffen. Het bestuur legt voor het gevoerde communicatiebeleid verantwoording af aan het 
Verantwoordingsorgaan. 
 
De pensioen- en communicatiecommissie (PCC) ontwikkelt het communicatiebeleid en 
adviseert het bestuur. AZL heeft als ondersteunende partij hierbij een adviserende en 
uitvoerende rol. De PCC toetst of de communicatieactiviteiten conform de overeenkomst 
worden uitgevoerd en stuurt zo nodig bij. 
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2. Het pensioenfonds 

2.1 Toekomst 
Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart staat er financieel goed voor. Tussen eind oktober 2019 en 
eind augustus 2022 is het belegd vermogen € 1,1 miljard gebleven. De beleidsdekkingsgraad is 
in die periode gestegen van 116,2% naar 141,2%. Per 1 januari 2022 konden de pensioenen 
worden verhoogd met 3,58%. 
 
De rol van het pensioenfonds gaat veranderen. In 2021 heeft de minister van Sociale zaken en 
Werkgelegenheid besloten dat werkgevers in onze sector per 1 januari 2025 niet meer verplicht 
zijn deel te nemen aan de pensioenregeling die Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart uitvoert. 
Het bestuur verwacht dat werkgevers gaan afhaken, waardoor de uitvoeringskosten per 
deelnemer zullen stijgen. Dat vindt het bestuur niet wenselijk. Pensioengeld is er voor het 
pensioen en niet primair voor de kosten van het pensioenfonds. Daarom is besloten het fonds 
per diezelfde datum te sluiten voor opbouw van pensioen. 
 
Werkgevers- en werknemersorganisaties overleggen over een nieuwe pensioenregeling die 
vrijwillig zal zijn voor de werkgevers in de sector en die zal voldoen aan de Wet toekomst 
pensioenen. Ons fonds zal de nieuwe regeling niet uitvoeren. Wie dat wel gaat doen, is nog niet 
bekend. Ook is bij het pensioenfonds niet bekend welke werkgevers vrijwillig zullen aansluiten. 
 
Het pensioen dat al in ons fonds opgebouwd is, blijven wij vooralsnog beheren. Of dat op de 
langere termijn zo blijft, is op dit moment niet bekend.  
 
In de volgende hoofdstukken gaan we uit van hetgeen nu bekend is en houden we voor zover 
mogelijk rekening met ontwikkelingen in de toekomst.    
 

2.2 Missie, visie en kernwaarden 
 
Missie 
Het pensioenfonds voert de (tot en met 2024 verplicht gestelde) pensioenregeling uit ten 
behoeve en in opdracht van werkgevers en werknemers in de Rijn- en Binnenvaart, waarbij het 
fonds continu toetst of de huidige uitvoeringsvorm in verhouding tot andere uitvoeringsvormen 
de visie het beste realiseert. 
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Visie 
Onze visie blijft: het realiseren van een geïndexeerd pensioen bij een beperkte en vastgestelde 
maximale kans op korting van de nominale pensioenrechten. 
 

Kernwaarden  
 Eenvoud & transparantie: De pensioenregeling en het beleggingsbeleid moeten uitvoerbaar 

en uitlegbaar zijn. We streven naar heldere en begrijpelijke communicatie om de 
belanghebbenden een zo goed mogelijk inzicht te bieden. 

 Collectief & solidair: Samen sta je sterk. Op een solidaire manier worden zo risico’s en 
kosten door velen gedeeld. 

 Dichtbij de sector: er is een nauwe relatie met werkgevers- en werknemersorganisaties uit 
de sector en de daarbij horende achterban. 

 Kostenbewust: we wegen continue af tussen kwaliteit, rendement, risico en kosten. 
 Deskundig & professioneel: we streven naar eenheid van beleid en besturing middels een 

deskundig en collegiaal bestuur. Dit bestuur werkt efficiënt en effectief en is bekend met de 
achtergrond van de belanghebbenden van het pensioenfonds. 
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3. Doelgroepen en hun kenmerken 
 
We beschrijven hier de doelgroepen. 

3.1 Primaire doelgroepen 

Actieve deelnemers (circa 5.000) 
 Werken bij klein of groot bedrijf; 
 Naast Nederlands ook Duits, Engels of een Oost-Europese taal als voertaal; diverse 

nationaliteiten zoals Tsjechen, Polen, Roemenen, Slowaken en Filippijnen; 
 Aanzienlijk verloop van buitenlandse werknemers; 
 Meerderheid (99%) is man; 
 Organisatiegraad is laag, geen bedrijfstak-cao; 
 Opleidingsniveau is gemiddeld niveau MBO 2/3/4; 
 Het onderwerp ‘pensioen’ leeft niet of nauwelijks; 
 Veel werknemers werken 2 weken aan boord en 2 weken aan wal en houden via de 

smartphone contact met de wal. 
 Alle actieven worden automatisch slaper op 1/1/2025 wanneer de regeling sluit voor 

nieuwe opbouw (behoudens arbeidsongeschikten met premievrijstelling) 

Arbeidsongeschikte deelnemers (aantal 179) 
 Bouwen premievrij pensioen op bij ons fonds, ook na 1 januari 2025. 
 Kunnen deels nog werken in de sector en dus vanaf 1 januari 2025 ook elders pensioen 

opbouwen. 

Zieken na 1-1-23 (aantal onbekend) 
 Komen potentieel na 1 januari 2025 in de WIA na twee ziektejaren. 
 Maar na 1 januari 2025 sluit de regeling voor nieuwe opbouw. Sociale partners en 

fondsbestuur behouden desondanks de premievrijstelling in de regeling, met uitloop naar 
de jaren 2025 en 2026. De communicatieve consequenties hiervan moeten nog uitgewerkt 
worden. 

Pensioengerechtigden (circa 2.970) 
 Circa 825 personen ontvangen een nabestaandenpensioen. Dit zijn vaak vrouwen.  
 Naar inschatting minder digitaal georiënteerd. 
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Gewezen deelnemers (circa 12.500) 
 Relatief veel deelnemers zijn uit de sector vertrokken of ZZP’er geworden. 
 Vanaf 2025 groeit deze groep, doordat de huidige actieve deelnemers ook gewezen 

deelnemers worden. 
 Kunnen uiterlijk tot 1 januari 2025 hun deelname vrijwillig voortzetten als men het 

werkgevers- en werknemersdeel van de premie betaalt. Van deze mogelijkheid wordt 
weinig gebruik gemaakt. Anno oktober 2022 betreft het 1 deelnemer die vrijwillig voortzet 
tot 1 juli 2024. 

3.2 Secundaire doelgroepen 

Werkgevers (circa 1.050 premiebetalende) 
 Grote werkgevers/rederijen (25+ werknemers) met HR; 
 MKB-werkgevers met (1 of 2 werknemers), hebben vaak een hechte band met hun 

werknemer(s), werken veelal met een administratiekantoor; 
 Minder dan de helft is lid van een werkgeversorganisatie; 
 Administratiekantoren; 
 Vrijwillig aangesloten werkgevers. 
 Van alle werkgevers, verplicht en vrijwillig aangesloten, zal de aansluiting per 1-1-2025 

beëindigd worden. 

3.3 Intermediairs 

Werkgevers- en werknemersverenigingen/sociale partners 
 Werkgeversvereniging: Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN)  
 Werknemersverenigingen Nautilus International en CNV Vakmensen 

3.4 Indirect betrokkenen en stakeholders 
 De Nederlandsche Bank 
 Autoriteit Financiële Markten 
 Pensioenfederatie 
 andere pensioenfondsen 
 pensioenadviseurs 
 overheid, politiek en media 
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4. Omgevingsanalyse 

4.1 Wet- en regelgeving 
We staan aan de vooravond van de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Het 
principeakkoord uit 2019 is vertaald in het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. In het 
najaar van 2022 behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel. Beoogde ingangsdatum is 1 juli 
2023. Uiterlijk per 1 januari 2027 moeten vervolgens alle pensioenregelingen waarin pensioen 
wordt opgebouwd, voldoen aan de nieuwe wet. Dit zal (grotendeels) voor ons fonds geen effect 
hebben, omdat er dan geen pensioenregeling waarin pensioen wordt opgebouwd meer bij het 
fonds is.  
 
In de Wet toekomst pensioenen zijn voor communicatie alle verplichtingen uit eerdere 
wetgeving overgenomen. Toegevoegd is de nieuwe open norm keuzebegeleiding. 
 
De komende jaren zien we wat wet- en regelgeving betreft de volgende thema’s:  
 Aanpassing van de AOW-leeftijd: in 2022 66 jaar en 7 maanden, 2023: 66 jaar en 10 

maanden en 2024: 67 jaar. Vanaf 2025 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 
ontwikkeling van de levensverwachting van 65-jarigen in Nederland. Stijgt de 
levensverwachting met 1 jaar, dan stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden. 

 Invoering van de nieuwe keuze: bedrag ineens. Deelnemers kunnen bij pensionering 
maximaal 10% van hun pensioen in één keer opnemen (verwacht per 1 juli 2023). 

 
De eerder aangekondigde wijzigingen voor de verdeling van het pensioen bij scheiding is 
uitgesteld en wordt pas verwacht per 1 januari 2027. 

4.2 Overige ontwikkelingen  
Naast de wet- en regelgeving spelen ook andere ontwikkelingen een rol. Denk aan de hoge 
inflatie, de stijgende rente en de onrust op de financiële markten door oorlog en klimaat. Per 
saldo stijgen de dekkingsgraden en verwachten we (eind 2022) de pensioenen te kunnen 
verhogen.  
 
Het imago van pensioenfondsen staat onder druk en het vertrouwen is laag. Door de jaren 
waarin pensioenen vrijwel niet konden worden verhoogd en met het nieuwe pensioenstelsel 
voor de deur, realiseren veel Nederlanders zich dat pensioenfondsen minder zekerheden 
bieden dan gedacht. Ook weten deelnemers doorgaans weinig over pensioen en over de 
regeling en zijn ze niet erg betrokken bij het onderwerp. 
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Vrijwel dagelijks besteden media aandacht aan pensioen. Door de complexiteit van de materie 
én doordat de berichtgeving in de media niet altijd helemaal klopt is het voor deelnemers vaak 
onduidelijk wat ontwikkelingen betekenen voor hun pensioen. Door negatieve, tegenstrijdige 
en onjuiste berichten stijgt de onrust en het wantrouwen in de politiek en in financiële 
instanties in zijn algemeenheid, waaronder fondsen en uitvoerders.  
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5. Kernboodschappen  
 
De kernboodschappen van Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart zijn: 
 Ons fonds voert een solide pensioenregeling uit, gebaseerd op een collectieve opbouw 

zonder winstoogmerk. 
 Pensioen opbouwen vinden wij onmisbaar voor de werknemer en zijn/haar naasten. 
 Bij ons fonds is en blijft uw pensioen(regeling) in goede handen. 
 Het bestuur zoekt naar de beste plek om het opgebouwde pensioen onder te brengen. 
 Vanaf 1 januari 2025: 

o Bouwt niemand meer pensioen op in ons fonds, de arbeidsongeschikten met 
premievrije opbouw uitgezonderd. 

o Blijven wij het pensioen dat u eerder bij ons opbouwde beheren en uitkeren. 
 We bieden de deelnemers inzicht en handelingsperspectief voor hun persoonlijke 

pensioenverwachting. 
 
Wij verstrekken informatie tijdig, duidelijk, evenwichtig en correct, zoals dat verplicht is. Dit 
doen wij als volgt: 
 we schrijven begrijpelijke taal (taalniveau B1);  
 we bieden informatie in het Nederlands, Duits en Engels; 
 we bieden informatie compact, consistent en overzichtelijk; 
 we brengen informatie gelaagd, gefaseerd en visualiseren waar mogelijk; 
 we hanteren een toegankelijke en herkenbare vormgeving. 
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6. Doelstellingen  
 
Actieve deelnemers 
 hebben inzicht in de hoogte van hun (opgebouwde) pensioen, in de waarde van het 

pensioen per 1 januari 2025, de toeslagverlening, en de keuzemogelijkheden; 
 weten welke gebeurtenissen invloed hebben op hun pensioen en weten waar ze terecht 

kunnen met vragen en/of reacties; 
 komen in actie wanneer dat nodig is, om informatie op te zoeken, pensioenkeuzes te 

maken en gegevens aan te leveren; 
 weten dat de opbouw van pensioen in ons fonds stopt per 1 januari 2025; 
 weten dat het pensioen dat ze al in ons fonds hebben opgebouwd, na die datum vooralsnog 

in ons fonds blijft; 
 hebben vertrouwen in hun pensioenfonds; 
 weten dat de dekking door het fonds van het overlijdensrisico tijdens hun dienstverband 

(partnerpensioen bij vooroverlijden) komt te vervallen; 
 vertrouwen erop dat besluiten over de toekomst van het fonds en van de pensioenen die 

daarin opgebouwd zijn, weloverwogen worden genomen. 
 
Pensioengerechtigden 
 hebben inzicht in de hoogte van hun pensioen en de toeslagverlening; 
 weten welke gebeurtenissen van invloed zijn op hun pensioen en weten waar ze terecht 

kunnen met vragen en/of reacties; 
 komen op relevante momenten in actie om informatie op te zoeken en gegevens aan te 

leveren; 
 weten dat ons fonds ook na 1 januari 2025 vooralsnog hun pensioen blijft beheren en 

uitkeren; 
 hebben vertrouwen in hun pensioenfonds; 
 vertrouwen erop dat besluiten over de toekomst van het fonds en van de pensioenen die 

daarin opgebouwd zijn, weloverwogen worden genomen. 
 

Gewezen deelnemers 
 hebben inzicht in de hoogte van hun (opgebouwde) pensioen, de toeslagverlening, en de 

keuzemogelijkheden; 
 weten welke gebeurtenissen van invloed zijn op hun pensioen en weten waar ze terecht 

kunnen met vragen en/of reacties; 
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 komen op relevante momenten in actie om informatie op te zoeken, pensioen-keuzes te 
maken en gegevens aan te leveren; 

 weten dat ons fonds ook na 1 januari 2025 het pensioen dat al opgebouwd is blijft beheren 
en als ze met pensioen gaan, zal uitkeren; 

 vertrouwen erop dat besluiten over de toekomst van het fonds en van de pensioenen die 
daarin opgebouwd zijn, weloverwogen worden genomen; 

 hebben vertrouwen in hun pensioenfonds. 
 

 
Werkgevers 
 kennen de pensioenregeling op hoofdlijnen, weten waar meer informatie te vinden is en 

wijzen op relevante momenten hun werknemers door; 
 weten waar ze naartoe kunnen met reacties, opmerkingen en vragen over de 

pensioenregeling of (de toekomst van) ons fonds; 
 weten dat zij tot 1 januari 2025: 

o verplicht blijven om deel te nemen aan de pensioenregeling en om premie af te 
dragen; 

o werknemers moeten blijven aanmelden; 
 weten dat zij vanaf 1 januari 2025: 

o niet meer kunnen deelnemen aan onze pensioenregeling en geen premie meer 
verschuldigd zijn; 

o hun werknemers niet meer bij ons fonds hoeven aan te melden; 
o het risico van vooroverlijden elders moeten/kunnen verzekeren; 
o andere maatregelen moeten treffen om aan de pensioenafspraken die zij met hun 

werknemers hebben gemaakt elders invulling te geven; 
o hun werknemers een pensioen moeten blijven aanbieden als ze nu verplicht 

aangesloten zijn;  
o (weer) onder de verplichtstelling van een ander fonds kunnen komen te vallen als 

ze nu vrijwillig aangesloten zijn; 
 weten via de branchevereniging dat sociale partners bezig zijn met een nieuwe 

pensioenregeling waarop werkgevers vanaf 1 januari 2025 kunnen intekenen; 
 vertrouwen erop dat besluiten over de toekomst van het fonds en van de pensioenen die 

daarin opgebouwd zijn, weloverwogen worden genomen; 
 ervaren een band met het pensioenfonds, hebben vertrouwen in het fonds en vinden dat 

het fonds een professionele en betrouwbare partner is; 
 vinden een solide en collectieve pensioenregeling belangrijk. 
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Werkgevers- en werknemersorganisaties 
 ervaren een band met het pensioenfonds, hebben vertrouwen in het fonds en vinden dat 

het fonds een professionele en betrouwbare partner is. 
 werken samen, informeren elkaar waar nodig en stemmen onderling af, om te voorkomen 

dat er tegenstrijdige berichten bij deelnemers komen. Ieder heeft zijn eigen 
verantwoordelijkheid. 

 
Indirect betrokkenen en stakeholders 
 Ons fonds voert geen actief communicatiebeleid naar deze groepen, maar reageert 

medewerkend reactief op eventuele vragen en verzoeken. 
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7. Communicatiestrategie 
 
Om de doelstellingen te realiseren, heeft Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart voor de komende 
planperiode onderstaande speerpunten geformuleerd.  
 
Bouwen aan een goede reputatie en draagvlak 
Ook met de intrekking van de verplichtstelling in zicht blijft het belangrijk om te werken aan een 
goede reputatie van het fonds. Een proactieve communicatie met alle betrokken doelgroepen is 
belangrijk om te benadrukken dat het pensioen dat al opgebouwd is, bij het fonds in goede 
handen is en blijft. In bijlage 1 zijn de verschillende doelgroepen / stakeholders in kaart 
gebracht. We positioneren het fonds als solide, een fonds waar het pensioen in goede handen is 
en dat besluiten over de toekomst weloverwogen neemt, steeds met oog voor de belangen van 
de deelnemers. Daarbij dragen we onze missie, visie, kernwaarden en kernboodschappen 
nadrukkelijk uit. 
 
Het fonds werkt samen met sociale partners, zodat boodschappen over het pensioen met 
elkaar in lijn zijn. In de bijlage is uitgewerkt hoe de communicatie op hoofdlijnen verdeeld is 
tussen het fonds en sociale partners. 
 
Dialoog  
We willen de dialoog aangaan met deelnemers en met werkgevers, zodat we leren welke 
vragen er leven gezien alle veranderingen die op hen af komen. Alleen als we dat weten, 
kunnen we voor hen relevant zijn in onze communicatie. Hiertoe hebben we de 
klankbordgroep. Verder communiceren we een persoonlijk e-mailadres van de woordvoerder 
(‘het boegbeeld’) van het fonds. Vragen die hier worden gesteld worden persoonlijk 
beantwoord en vormen input voor de communicatie naar de verschillende doelgroepen. 
Naarmate de datum 1 januari 2025 dichterbij komt, denken we aan webinars of plenaire 
bijeenkomsten, eventueel samen met sociale partners, om alle veranderingen toe te lichten. 
 
Samenwerken met partners 
Om de doelstellingen bij met name actieve deelnemers te realiseren, willen we samen met 
sociale partners en (grotere) werkgevers optrekken.  

- Sociale partners bepalen de pensioenregeling; zowel de huidige regeling als de nieuwe 
vrijwillige regeling die wellicht aangeboden zal worden vanaf 1 januari 2025.  

- Werkgevers beschouwen we als een onmisbare partner in het doorgeven van 
pensioeninformatie aan hun werknemers. Pensioen is immers een belangrijke 
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arbeidsvoorwaarde. Wij ondersteunen hen bij het informeren van hun werknemers 
over de pensioenregeling en om via hen meer pensioenbewustzijn te creëren. 

 
Digitaal communiceren 
We communiceren digitaal, tenzij er redenen zijn om dat niet te doen. We stimuleren het 
gebruik van het deelnemersportaal en we verhogen het verkeer naar de website. Alle 
deelnemers die wij digitaal kunnen bereiken ontvangen de digitale nieuwsbrief. Zij kunnen zich 
hier eenvoudig voor afmelden, mochten ze dat willen. 
 
Pensioen Nieuws 
Ondanks het streven naar meer digitale communicatie handhaven we ons papieren blad 
Pensioennieuws. Op die manier bereiken we alle actieve deelnemers en pensioengerechtigden, 
ook degenen van wie nog geen e-mailadres bij ons bekend is. Verschijnt Pensioen Nieuws 
(januari en juli), dan heeft de digitale nieuwsbrief van dat moment eenzelfde inhoud. 
 
Na 1 januari 2025 worden alle actieve deelnemers gewezen deelnemers. Hoe we vanaf dat 
moment met de papieren Pensioen Nieuws willen omgaan, is nu nog niet helder. 
 
Een menselijk gezicht 
Het fonds heeft een nieuwe en frisse ‘look & feel’ gecreëerd voor alle communicatie-uitingen 
(website, Pensioen Nieuws, digitale nieuwsbrieven). We illustreren de middelen met beelden 
uit de sector. Persoonlijk woordvoerderschap vanuit het fonds levert een belangrijke bijdrage 
aan een menselijke uitstraling.  
 
Communicatie op maat 
Het fonds wil relevant, persoonlijk en op maat communiceren en de boodschap en -uitingen 
verder segmenteren. Denk aan gerichte uitingen en boodschappen voor subdoelgroepen 
binnen de actieven en pensioengerechtigden. We gaan daarbij uit van de kenmerken van de 
doelgroepen, hun voorkennis, hun informatiebehoefte, mediagedrag en moedertaal, voor zover 
bekend.  
  
In de jaarplannen voor de periode 2023-2025 werken we de doelstellingen verder uit in 
concrete communicatieactiviteiten. 
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