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Pensioen Nieuws

Ons pensioenreglement
is gewijzigd
Ons pensioenreglement is
per 1 januari 2017 op een
aantal punten gewijzigd en
verduidelijkt om de kans op
verschillen in interpretatie
weg te nemen. Daarnaast
is een aantal praktische
aanpassingen nodig omdat
we een nieuwe pensioenuitvoerder hebben: AZL in
plaats van Syntrus Achmea.
Wij hebben de belangrijkste
wijzigingen voor u op een rij
gezet.

rijnenbinnenvaartpensioen.nl

Belangrijkste wijzigingen

• Minimumleeftijd deelnemers
De minimumleeftijd van 21 jaar voor
deelnemers is uit het pensioen
reglement geschrapt. Dit is in lijn
met de verplichtstelling van het
fonds.
• Ingangsdatum pensioen
Aan de uitleg van het begrip pen
sioeningangsdatum is toegevoegd
dat deze datum altijd valt op de
eerste dag van een maand. Dit sluit
aan bij de praktijk; (gewezen) deel
nemers kozen zelf al voor de eerste
dag van de maand.
• Opbouwpercentage
Het opbouwpercentage is gewij
zigd van 1,10% naar 1,13%. Dit
is eerder afgesproken tussen de
werkgevers en vakorganisaties.

• Vervroegd ouderdomspensioen
Indien een (gewezen) deelnemer
eerder dan vijf jaar vóór zijn AOWleeftijd met vervroegd ouder
domspensioen wil gaan, moet het
dienstverband op deze vervroegde
ingangsdatum beëindigd worden.
Dit is wettelijk zo bepaald en was
tot 1 januari 2017 niet opgenomen
in het pensioenreglement.

Meer informatie

U vindt het volledige pensioen
reglement op de pagina ‘Downloads’
van onze website:
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.
Hebt u vragen over het gewijzigde
reglement of wilt u een reglement
ontvangen? Neem dan contact
met ons op via 088 - 116 30 59 of
bpf-rijnenbinnenvaart@azl.eu.
We helpen u graag. •

Uw pensioenoverzicht ziet er
voortaan anders uit
In de maand juni hebt u per post uw Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Hierin staat hoeveel
pensioen u hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds. Vanaf
dit jaar ziet uw pensioenoverzicht anders uit. Uit onderzoek blijkt dat veel mensen het pensioenoverzicht niet goed
begrijpen. Daarom heeft de pensioenbranche het pensioenoverzicht in een nieuw jasje gestoken. Dit was overigens de
laatste keer dat u uw pensioenoverzicht ontving van Syntrus
Achmea. Volgend jaar ontvangt u het overzicht van AZL, onze
nieuwe pensioenuitvoerder.
Dit zijn de belangrijkste aanpassingen in uw pensioenoverzicht:
• De informatie is overzichtelijker en de teksten zijn korter.
• Er is geen uitgebreide toelichting meer opgenomen in het overzicht.
Op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl vindt u meer informatie over het
pensioenoverzicht.
• U ziet minder cijfers; het pensioen dat u bereikt als er niets verandert aan uw
situatie, staat niet meer in het overzicht. Dit bedrag kunt u terugvinden op uw
persoonlijke pagina van de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.
• Er zijn plaatjes (iconen) toegevoegd. Deze plaatjes maken het makkelijker voor
u om meer informatie te vinden over een bepaald onderwerp.
• Bent u gescheiden en hebt u uw pensioen verdeeld met uw ex-partner? Dan is
het pensioen voor uw ex-partner al afgetrokken van uw opgebouwde pensioen.
Daardoor is uw pensioen lager.

Niet alleen werknemers, ook gepen
sioneerden ontvangen jaarlijks een
pensioenoverzicht. Bent u gewezen
deelnemer? Dan ontvangt u het pen
sioenoverzicht minstens eens in de
vijf jaar. Bent u arbeidsongeschikt? Dan
ontvangt u, net als de werknemers, elk
jaar een pensioenoverzicht. •

Overgang naar AZL in volle gang
Uw pensioen wordt sinds 1 januari 2017 geadministreerd
door AZL in Heerlen. De overgang van Syntrus Achmea naar
AZL is nog in volle gang.
De uitkeringen zijn overgezet; alle gepensioneerden krijgen inmiddels hun pen
sioen uitgekeerd door AZL. Ook alle werkgevers zijn overgezet naar AZL. Het
aanleveren van hun gegevens aan AZL is in gang gezet. Daarnaast zijn er voor u als
deelnemer al een aantal zaken geregeld. Zo komt binnenkort voor alle deelnemers
een eigen online deelnemersportaal beschikbaar. Hierin kunt u allerlei zaken zelf
regelen. Denk daarbij aan het doorgeven van een verhuizing, het aanmelden van
uw partner en het pensioen verdelen na een echtscheiding.

Overzicht pensioenaanspraken

Aan het einde van dit jaar is de administratie volledig ingeregeld. In het online
deelnemersportaal vindt u dan ook een overzicht van de pensioenaanspraken die u
bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd. Op dit moment is die informatie terug te
vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. •
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Interview nieuwe voorzitter Raad van Toezicht

Kritisch meekijken
over de schouder
van het bestuur
Conchita Mulder (50) is per
1 april 2017 actief binnen
ons pensioenfonds als
voorzitter van de Raad van
Toezicht. Samen met de
andere leden van de Raad
van Toezicht, Karin Bitter
en Ernst Hagen, houdt zij de
komende jaren toezicht op
het beleid van het bestuur
en op de algemene gang
van zaken binnen ons fonds.
Wij stellen Conchita graag
aan u voor.
Conchita, kun je kort iets
vertellen over jezelf?

‘Ik ben getrouwd en ik heb drie kin
deren. In het verleden ben ik actief
geweest als business controller, onder
meer bij KPN. Ik ben toen ook zes jaar
actief geweest als bestuurslid van
Pensioenfonds KPN. Daarna ben ik

toegetreden tot het bestuur van het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
(ABP). Ik ben daar inmiddels twee jaar
actief als bestuurslid. Mijn aandachts
gebieden binnen het bestuur zijn audit,
pensioenbeleid en deelnemerscommu
nicatie. Sinds 1 april combineer ik mijn
werkzaamheden voor het ABP met
het voorzitterschap van de Raad van
Toezicht van het Bedrijfspensioenfonds
voor de Rijn- en Binnenvaart. In mijn
vrije tijd staat mijn gezin op de eerste
plaats. Daarnaast lees ik graag en vind
ik het heerlijk om buiten te zijn.’

Wat doet de Raad van
Toezicht precies binnen
ons pensioenfonds?

‘De Raad van Toezicht is verantwoor
delijk voor het interne toezicht van het
fonds. Wij vormen een oordeel over
het functioneren van het bestuur, het
beleid van het bestuur en de kwaliteit
van de besluitvorming. Ook beoorde
len we of het bestuur de belangrijkste
risico’s in beeld heeft en of het de
belangen van alle deelnemers even

wichtig behartigt. We rapporteren
jaarlijks onze bevindingen aan het
verantwoordingsorgaan van het fonds.
De hoofdpunten uit deze rapportage
worden gepubliceerd in het jaarverslag
van het fonds.’

Wat zijn jouw doelen als
voorzitter van de Raad van
Toezicht?

‘Ik vind het belangrijk dat het bestuur,
het verantwoordingsorgaan en de
Raad van Toezicht van het fonds goed
samenwerken. Deze drie organen
hebben immers hetzelfde doel: het
pensioen van de deelnemers. Mijn
doel is om als Raad van Toezicht een
toegevoegde waarde te zijn binnen
deze driehoek. Niet alleen door het
stellen van kritische vragen, maar ook
door het geven van advies.’ •
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Informatiebijeenkomsten
over pensioen
Wij willen ervoor zorgen dat u en uw werkgever optimaal geïnformeerd zijn over
p ensioen. Daarom gaan we vanaf september
informatiebijeenkomsten organiseren voor
werknemers, werkgevers en administratiekantoren. De eerste bijeenkomst vindt plaats
op maandagmiddag 25 september 2017 bij
werkgeversvereniging BLN-Schuttevaer in
Zwijndrecht.
De inhoud van deze bijeenkomsten focust op het
Nederlandse pensioenstelsel, het pensioenfonds, onze
pensioenregeling en de momenten waarop u actie moet
ondernemen. Meer informatie over deze bijeenkomsten
volgt in een later stadium. •

Stuur ons uw
e-mailadres
Om u snel te kunnen informeren over uw pensioen, gaan wij
op termijn zoveel mogelijk digitaal communiceren. Hiermee
willen we kosten besparen en hopen we nog beter te
kunnen aansluiten bij uw wensen. Daarvoor hebben wij wel
uw e-mailadres nodig. We willen u daarom vragen om uw
e-mailadres te sturen naar bpf-rijnenbinnenvaart@azl.eu.
Alvast bedankt voor uw medewerking! •

Hebt u vragen?
Of wilt u meer weten over een onderwerp in deze
nieuwsbrief? Kijk dan op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.
U kunt ook contact met ons opnemen via 088 - 116 30 59 en
bpf-rijnenbinnenvaart@azl.eu. Wij helpen u graag!

Herstelplan goedgekeurd
door De Nederlandsche
Bank (DNB)
Onze financiële positie is niet goed
genoeg. Daarom hebben we een herstelplan
ingediend. DNB heeft dit herstelplan
inmiddels goedgekeurd.
Sinds 1 januari 2015 gelden nieuwe financiële spelregels
voor pensioenfondsen. Daarin zijn ook vereisten opge
nomen waaraan onze financiële positie moet voldoen.
Volgens die regels is onze financiële positie niet goed
genoeg. Er zijn te lage buffers voor de lange termijn. We
hebben daarom een herstelplan ingediend bij toezicht
houder DNB. Dit herstelplan is inmiddels goedgekeurd.

Website

Meer informatie over het herstelplan vindt u op onze
website: www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. •
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