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Pensioen Nieuws

Pensioenleeftijd wordt
niet aangepast in 2018
De wettelijke pensioen
richtleeftijd stijgt in 2018
naar 68 jaar.
De overheid heeft de fiscale
voorwaarden voor pensioen
regelingen aangepast.
Net als elk ander pensioen
fonds heeft ons fonds
daarom bekeken of de
r egeling nog binnen de
f iscale voorwaarden blijft
in 2018. Dat is het geval,
en dat betekent dat er wat
dat betreft voor 2018 geen
wijzigingen nodig zijn.

Fiscale kaders

De wijziging van de pensioenrichtleeftijd moet passen binnen de
fiscale kaders die door de overheid
worden bepaald. Op dit moment kent
Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart
een pensioenregeling met een
opbouwpercentage van 1,13% en
een pensioenleeftijd van 67 jaar.
Omdat de regeling hiermee binnen
de fiscale kaders blijft, is het toegestaan de huidige pensioenleeftijd te
handhaven. De sociale partners in de
Rijn- en Binnenvaart, dat zijn de werkgevers en vakbonden, hebben daarom
besloten dat de pensioenleeftijd niet
gewijzigd wordt in 2018.

Hoe ziet de toekomst eruit?

We verwachten dat zowel de AOWleeftijd als de pensioenrichtleeftijd in
de toekomst nog verder gaan stijgen.

rijnenbinnenvaartpensioen.nl

De bepaling van de AOW-leeftijd en
de pensioenrichtleeftijd zijn gebaseerd
op wetgeving die uitgaat van levens
verwachtingen in de toekomst. Het
lijkt daarom onontkoombaar dat ook de
pensioenleeftijd in onze regeling in de
toekomst gaat stijgen.

Meer informatie

U vindt het volledige pensioen
reglement op de pagina ‘Downloads’
van onze website:
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.
Hebt u vragen over het 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. •

Welke keuzes hebt u als u met
pensioen gaat?
Bij ons pensioenfonds gaat
u standaard met pensioen
als u 67 jaar wordt.
Voordat u met pensioen gaat,
kunt u een aantal keuzes
maken.

Deeltijdpensioen
Gaat u bijna met pensioen maar wilt
u nog niet helemaal stoppen met
werken? U gaat dan voor een deel met
pensioen, maar blijft ook nog voor een
deel werken. Dat kan vanaf uw 60ste.
Uw maandelijkse pensioenuitkering bij
volledige pensionering wordt dan wel
lager.

U kunt eerder stoppen met werken
U kunt met pensioen vanaf uw 60ste.
U bouwt dan wel (aanzienlijk) minder
pensioen op. Ook wordt uw maandelijkse pensioenuitkering lager.

U kunt langer doorwerken
Bij Pensioenfonds Rijn- en Binnenvaart
mag u doorwerken totdat u 70 jaar
bent. Uw maandelijkse pensioen
uitkering wordt dan hoger. U bouwt
pensioen op tot 67 jaar. Overleg met
uw werkgever of uw cao ook toestaat
om langer door te werken.

U wilt extra ouderdoms- of
partnerpensioen
U mag het partnerpensioen voor een
deel of helemaal omzetten in extra
ouderdomspensioen. Dit mag alleen

als uw partner het hiermee eens is.
Het ouderdomspensioen mag u voor
een deel omzetten in partnerpensioen,
maar niet volledig. Wezenpensioen en
bijzonder partnerpensioen kunt u niet
uitruilen.

Variabel pensioen
U mag uw pensioenuitkering aanpassen. U kunt bijvoorbeeld de eerste
jaren een hoger pensioen uit laten
keren en later een lagere. Dit heeft wel
gevolgen voor uw pensioenuitkering op
de lange termijn.

Tips

• Bekijk voordat u een keuze maakt
wanneer uw AOW ingaat. Dat kan
via www.svb.nl.
• Overleg altijd met uw werkgever of
en wanneer een keuze mogelijk is.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze keuzes?
Of wilt u weten wat een keuze
betekent voor uw pensioen? Kijk dan
op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl
of neem contact met ons op. •

Verhuizing administratie
bijna afgerond
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het
v erhuizen van alle pensioengegevens van ons pensioen
fonds. De administratie is nu grotendeels ingericht.
Dat betekent dat we binnenkort verder kunnen werken
aan enkele functionaliteiten zoals het online deelnemers
portaal.
Het online deelnemersportaal Mijn
Pensioencijfers is uw persoonlijke
digitale omgeving. In dit portaal kunt
u allerlei zaken zelf regelen. Denk
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daarbij aan het doorgeven van een
verhuizing, het aanmelden van uw
partner en het pensioen verdelen na
een echtscheiding. Op dit moment

kunt u nog niet uw pensioenaan
spraken inzien omdat dit afhankelijk
is van de inrichting van de administratie. In 2018 zal dit wel beschikbaar
worden gesteld.

Pensioen inzien?

Totdat de pensioenaanspraken
beschikbaar zijn in Mijn
Pensioencijfers kunt u uw
pensioensituatie bekijken via
www.mijnpensioenoverzicht.nl of
op uw Uniform Pensioenoverzicht. •

Zin en onzin rond ons pensioen
Er doen veel verhalen de ronde over pensioen. Het kan geen kwaad om de zin en onzin
rond pensioenen op een rij te zetten. Weet u wat waar is en wat niet als het gaat over uw
p ensioen? Kijk of u het juiste antwoord weet op onderstaande 4 stellingen over de pensioen
leeftijd, de pensioenpot, de pensioenpremie en de pensioenopbouw. Test uzelf aan de hand
van 4 vragen!
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Pensioenleeftijd
De leeftijd waarop u pensioen krijgt, is:
a) 65 jaar
b) 67 jaar en 3 maanden
c) 68 jaar
d) een datum die u zelf kiest

Enerzijds is er uw AOW-leeftijd. Die was vroeger 65 jaar
en gaat nu in stappen omhoog naar 67 jaar en 3 maanden
in 2022. De ingangsdatum is gekoppeld aan uw geboorte
datum. U kunt niet kiezen om uw AOW eerder of later in te
laten gaan. Dat geldt –binnen de kaders van het pensioen
reglement– wel voor het pensioen dat u opbouwt via uw
werk. Dit aanvullend pensioen gaat volgens onze pensioenregeling standaard in op 67 jaar. Binnen de kaders van het
reglement kunt u het echter eerder, in deeltijd of later laten
ingaan.
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Pensioenpremie
Pensioenpremie wordt gedeeltelijk belegd.
De pensioenpremie op een spaarrekening
zetten, had voor het pensioen:
a) meer opgeleverd
b) minder opgeleverd
c) geen verschil gemaakt

Historisch gezien levert beleggen meer op dan sparen. Zeker
in deze tijd waarin de spaarrente uitzonderlijk laag is. Omdat
u samen met uw collega’s pensioen opbouwt, deelt u de
kosten en risico’s van beleggen. Door die gezamenlijkheid
boekt een pensioenfonds doorgaans betere resultaten dan
een gemiddelde Nederlander die zelfstandig belegt. Hoe ons
fonds het doet, leest u in ons jaarverslag.
Het juiste antwoord is dus b.

Het juiste antwoord is dus d.

2

4
Pensioenpot
De gezamenlijke pensioenfondsen:
a) hebben nog onvoldoende reserves
b) zijn aan het potverteren
c) hebben veel te veel geld in kas

Er is meer geld dan ooit tevoren in de Nederlandse pensioen
potten. Het totale vermogen nadert de € 1.300 miljard.
De afgelopen jaren is dat elk jaar meer geworden. Dat geld is
bestemd voor degenen die nu werken én voor degenen die
al met pensioen zijn. Volgens wettelijke voorschriften moeten
de pensioenfondsen voldoende vermogen hebben om aan
de huidige en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
De dekkingsgraad van een fonds is daarvoor de maatstaf. Is
deze 104%, dan is er net voldoende. Is deze rond de 120%,
dan is er ook ruimte om toekomstige risico’s op te vangen.
Voor ongeveer twee derde van de werknemers en pensioengerechtigden geldt dat hun pensioenfonds nog beneden de
104% zit. Het gaat wel de goede kant op!

Pensioenopbouw
Het pensioen bedraagt gemiddeld:
a) ongeveer evenveel als alle betaalde
premies
b) meer dan alle betaalde premies
c) minder dan alle betaalde premies

Wie nu met pensioen is, krijgt gemiddeld bijna 4 keer het
totaal van de betaalde premies. Het uitgestelde loon is dus
verviervoudigd. Die verhouding zal voor de toekomst wel
lager liggen: 2 tot 3 keer het totaal. Dat is dus ook in de
toekomst fors meer dan wat u samen met uw werkgever
hebt betaald aan premie.
Het juiste antwoord is dus b.

Meer informatie

Wilt u meer weten? Kijk op onze website voor meer
informatie over uw pensioen. •

Het juiste antwoord is dus a.
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Terugblik pensioenbijeenkomst
Op maandag 25 september jl. o rganiseerden
wij een informatiebijeenkomst voor deel
nemers, werkgevers en administratie
kantoren. Tijdens de bijeenkomst stonden de
pensioenregeling en de actualiteiten rondom
pensioen centraal. Bijna vijftig mensen
waren naar BLN-Schuttevaer in Zwijndrecht
gekomen voor deze bijeenkomst.
De bijeenkomst begon met een terugblik op de vorige
pensioenbijeenkomst in 2016. Daarna lichtte voorzitter
Hylke Hylkema enkele actualiteiten over het fonds en over
de regeling toe. Inge Bakker van het bestuursbureau zorgde
halverwege de middag voor pensioenbewustzijn met een
pensioenquiz. Daarna ging bestuurslid Cees Blokzijl in op de
hoofdlijnen van de pensioenregeling. Tot slot gaf bestuurslid
Ronald van Oostrom een inkijkje in de communicatie van het
pensioenfonds. •

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief!
Om u snel te kunnen informeren over uw
pensioen, gaan wij een digitale nieuwsbrief
ontwikkelen. Hiermee hopen we nog beter
te kunnen aansluiten bij uw wensen.
Daarvoor hebben wij wel uw e-mailadres
nodig. Schrijf u in via onze website
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.
Alvast bedankt voor uw aanmelding! •

Nieuwsbrief
november 2017

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!
Colofon
Redactie en opmaak: AZL, afdeling Marketing & Communicatie
Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kunt u er geen
rechten aan ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het officiële
pensioenreglement van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en
Binnenvaart. Dit vindt u op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Niets uit deze
uitgave mag zonder toestemming van het pensioenfonds worden gekopieerd
of overgenomen.
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