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Stoppen met werken: 
 misschien is het over een 
paar jaar al zover. Of duurt 
het nog even voor u? Sta 
op tijd stil bij uw pensioen. 
Welke keuzes hebt u?

Uw pensioen bij Rijn- en Binnenvaart 
gaat in als u 67 jaar bent. Zes maanden 
voor uw 67ste krijgt u hierover infor-
matie van ons. Maar eerder of later 
met pensioen kan ook. En wilt u dan 
eerst een hoger pensioen en daarna 
een lager pensioen? Of wilt u straks 
juist meer pensioen voor u of uw 
 partner? U kiest zelf!

Vanaf uw 60ste met 
pensioen
U kunt al (ruim) voor uw 67ste met 
pensioen. Dit is mogelijk vanaf 
uw 60ste. Kiest u hiervoor, dan wordt 
uw maandelijkse pensioenuitkering 
lager. We verdelen uw totale pensioen 
 namelijk over een langere periode.  
U bouwt minder ouderdoms- en 
 nabestaandenpensioen op, omdat u 
eerder stopt met werken. Is dit iets 
voor u?

• Overleg met uw werkgever of u 
(gedeeltelijk) eerder mag stoppen 
met werken.

• Vraag een berekening bij ons aan 
om te zien wat eerder stoppen met 
werken voor uw pensioen bete-
kent. Lees meer bij ´Doen!´. 

• Vraag uw deeltijdpensioen op tijd 
bij ons aan: zes maanden voordat u 
wilt stoppen. Lees meer bij ´Doen!´.

Doorwerken tot uw 70ste
Wilt u langer doorwerken? Dat kan 
tot uw 70ste. Uw maandelijkse 
pensioenuitkering wordt dan hoger. 

We verdelen uw totale pensioen name-
lijk over een kortere periode. U bouwt 
meer ouderdoms- en nabestaanden-
pensioen op, omdat u later stopt met 
werken. 

Let op! U kunt uw AOW niet uitstellen. 
Die uitkering krijgt u van de overheid 
vanaf uw AOW-leeftijd. Lees meer op 
www.svb.nl.

• Overleg met uw werkgever of u 
langer mag doorwerken.

• Vraag een berekening bij ons aan 
om te zien wat langer doorwerken 
voor uw pensioen betekent. Lees 
meer bij ´Doen!´. 

• Geef zes maanden voor uw 67ste 
aan ons door dat u uw pensioen-
uitkering wilt uitstellen. Lees meer 
bij ´Doen!´.

U kiest zelf!
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En de winnaar is…
‘Online’ schipper wint prijs

Eind vorig jaar was er een speciale actie. 
Wie zijn e-mailadres aan ons doorgaf, 
maakte kans op een iPad.  
Alexander Schellenboom deed dit en  
won tot zijn eigen verbazing die iPad.  
Deze kreeg hij persoonlijk uitgereikt  
door bestuurslid Gerard Kester. 

 
Alexander (31) is schipper op de 
waterboot 5. Samen met zijn collega’s 
levert hij drinkwater aan schepen in het 
Rotterdams havengebied.  
“Mijn collega gaat met pensioen en 
we waren druk bezig uit te zoeken hoe 
en wat. Toen zag ik op de website van 
het fonds dat je je e-mailadres kunt 
doorgeven om digitaal op de hoogte 
te blijven van je pensioen. En ik dacht 
‘dat lijkt me wel handig!’.” 
Voortaan kan Alexander ook op het 
schip ‘pensioenpost’ op zijn mobiel 
bekijken. En hij krijgt een seintje als zijn 
pensioenoverzicht online staat. 

Wilt u ook digitaal op de 

hoogte blijven van uw 

 pensioen en geen belangrijke 

 pensioeninformatie missen?  

Geef dan uw e-mailadres door 

via www.rijnenbinnenvaart-

pensioen.nl/inloggen.

Eerst meer pensioen 
en daarna minder 
Wilt u eerst meer en daarna 
wat minder pensioen? U 

kunt hiervoor kiezen als u voor uw 
67ste met  pensioen gaat. U krijgt dan 
gedurende een periode van vijf of tien 
jaar iets meer pensioen. Bijvoorbeeld 
om uw inkomen aan te vullen totdat 
u AOW krijgt. Andersom kan ook: u 
krijgt dan eerst minder en daarna meer 
 pensioen. Ook hiervoor geldt dat u een 
berekening kunt aanvragen om te zien 
hoe dit financieel voor u uitpakt.

Meer pensioen voor u 
of uw partner
Hebt u geen partner? Of 
heeft uw partner zelf genoeg 

pensioen? Dan kan het aantrekkelijk 
zijn om een deel van het partner-
pensioen in te ruilen voor extra ouder-
domspensioen voor uzelf. 

Heeft uw partner zelf onvoldoende 
pensioen? Of wilt u dat uw partner 
meer inkomen ontvangt als u overlijdt? 
Dan kunt u er ook voor kiezen een 
deel van uw ouderdomspensioen in te 
ruilen voor extra partnerpensioen. •

Doen!
• Lees meer op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/bijna-met-pensioen.
• Vraag een berekening aan. Dit regelt u via Mijn Pensioencijfers. Ga hiervoor naar  

www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/inloggen. Daar kunt u ook uw andere keuzes aangeven. 
• Check ook wat uw totale inkomen straks is. Hoeveel pensioen krijgt u nog van andere werkgevers? En hoeveel AOW?  

Dat staat op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
• Bel onze Klantenservice op 088 - 116 30 59. Of mail naar bpf-rijnenbinnenvaart@azl.eu.  

We helpen u graag.

Uw voordelen
• U krijgt een seintje als er online 

pensioenpost voor u  klaarstaat. 
Bijvoorbeeld uw Uniform 
Pensioenoverzicht (UPO) of 
uw  jaaropgave.

• U krijgt onze digitale nieuwsbrief, 
met  handige weetjes en nuttige tips.

En… minder post spaart papier en 
kosten. Beter voor het milieu én voor 
ons fonds!

Altijd het laatste pensioennieuws bij de hand? 
Alexander wel. U ook? Bekijk het filmpje op 
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. •
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Uw mening telt 
Eind vorig jaar hebben wij een enquête gestuurd naar 6000 werknemers en  gepensioneerden. 
Onderwerp: onze communicatie. Jammer genoeg hebben maar 99 mensen de vragenlijst 
helemaal ingevuld. Te weinig om echt  conclusies te trekken. Toch weten we nu wel wat 
meer. Daarmee gaan we al aan de slag.

• U vindt onze informatie over het 
algemeen goed en begrijpelijk. 
Maar er zijn nogal wat mensen die 
onze (nieuws)brieven niet lezen.

• Op de website is niet alles goed te 
vinden.

• Veel mensen willen graag een 
e-mail als er belangrijk pensioen-

Aan de slag
Doet u de volgende keer mee aan 
onze enquête? Zo worden uw wensen 
 duidelijk. Uw mening telt! •

nieuws is. Geef daarom uw e-mail-
adres aan ons door!

• De meeste mensen zijn positief 
over ons. Een paar zijn ontevreden 
dat hun pensioen onvoldoende 
is verhoogd. Of ze vinden het 
 rendement op onze beleggingen 
te laag. 

Vraag en antwoord

Uw gegevens zijn veilig bij ons. 
Als u veilig inlogt!
Wilt u uw pensioengegevens bekijken en uw 
pensioenzaken regelen? Ga dan naar  

www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl en klik op ´Inloggen´. Als 
u de Nederlandse nationaliteit hebt, logt u in met uw DigiD.

De overheid wil dat Nederlandse burgers veilig inloggen bij 
publieke online diensten. Daarom is er sinds 1 januari een 
tweede controle nodig, namelijk:
• via een code die u per sms ontvangt, of
• via de DigiD app die u downloadt op uw telefoon of 

tablet, of
• via een gesproken bericht op uw vaste telefoonnummer. 

In Mijn DigiD stelt u zelf in welke tweede controle u wilt.

 
 
 
Ik ga scheiden. Wat betekent dat 
voor het pensioen van mij en mijn 
ex-partner? 
U hebt besloten uit elkaar te gaan. Een ver-

velende situatie, die ook gevolgen heeft voor het pensioen 
van uzelf en uw ex-partner. Maak op tijd afspraken over de 
verdeling. Zo weet u allebei wat u krijgt als u met pensioen 
gaat. En wat uw ex-partner krijgt als u overlijdt.

Ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt uw ex-partner de helft van 
het ouderdomspensioen dat u tijdens uw relatie hebt opge-
bouwd. Dit staat zo in de wet. Deze gelijke verdeling heet 
´verevening´. 
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2 U mag samen ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld 
60% van uw ouderdomspensioen voor uzelf en 40% voor 
uw ex-partner. 

Geef aan ons door hoe u uw ouderdomspensioen wilt 
 verdelen. Doe dit meteen na uw scheiding, tot uiterlijk 
twee jaar daarna. Gebruik hiervoor het formulier ‘Verdeling 
ouderdomspensioen bij scheiding’. Het staat op onze 
 website bij ´Downloads´. 
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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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• Bent u getrouwd of geregistreerd partner én woont u 
in Nederland? Dan hoeft u uw scheiding niet aan ons 
door te geven. Dat doet de gemeente waar u woont. 

• Woont u ongetrouwd samen met een samenlevings-
contract en gaat u uit elkaar? Geef dit dan zélf aan ons 
door via www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/inloggen.

• Woont u niet in Nederland? Geef uw scheiding dan 
ook aan ons door. 

• Stuur altijd uw echtscheidingsconvenant of  huwelijkse 
voorwaarden mee!

Lees meer op  
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/scheiden.

Partnerpensioen
Overlijdt u eerder dan uw ex-partner? Dan krijgt uw  
ex-partner het partnerpensioen dat u voor hem of haar 
tot de scheiding hebt opgebouwd. Dit heet het ´bijzonder 
 partnerpensioen´. 

Uw ex-partner kan er ook voor kiezen om helemaal geen 
bijzonder partnerpensioen te ontvangen na uw overlijden. 
Of maar een deel. 

Geef uw keuze voor het partnerpensioen aan ons door. Doe 
dit meteen na uw scheiding, tot uiterlijk twee jaar daarna. 

Pensioen ´loskoppelen´
U en uw ex-partner kunnen er ook voor kiezen om het ouder-
domspensioen en het bijzonder partnerpensioen helemaal 
los te koppelen van uw pensioen. Uw ex-partner krijgt dan 
een eigen recht op ouderdomspensioen. Deze ´conversie´ 
heeft voor- en nadelen. Meer informatie vindt u op  
www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/scheiden.

 
 
 
Waar kan ik zien hoeveel ik heb 
opgebouwd? 

1. Mijn Pensioencijfers
Log met uw DigiD in op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl. 
In uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioencijfers staat 
hoeveel pensioen u tot nu toe hebt opgebouwd voor uzelf 
en uw eventuele partner en kinderen. U ziet wat u krijgt als 
u met pensioen gaat. En wat uw nabestaanden krijgen als u 
overlijdt.

2. Uniform Pensioenoverzicht
Ook uw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) geeft u inzicht 
in het pensioen dat u hebt opgebouwd voor uzelf en uw 
 nabestaanden. U krijgt uw nieuwe UPO na de zomer. 

3. Mijnpensioenoverzicht.nl
Ga voor een totaaloverzicht naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.
Daar krijgt u een overzicht van de pensioenen die u tijdens uw 
hele loopbaan bij  verschillende werkgevers hebt opgebouwd.  
U ziet hier ook wanneer u AOW van de overheid krijgt en 
 hoeveel dat is.

 
 
 
Het duurt soms lang voordat ik 
antwoord krijg... 
De afgelopen maanden hebben we niet altijd 
tijdig kunnen reageren op uw telefoontjes of 

e-mails. Onze excuses daarvoor. We hebben hard gewerkt  
aan de verbetering van onze bereikbaarheid, zodat u weer zo 
snel mogelijk antwoord op al uw pensioenvragen krijgt. •

Hoe deden we het in 2018?
Hoeveel deelnemers en werkgevers had ons pensioenfonds 
vorig jaar? Waarin hebben we belegd en wat heeft dat opge-
leverd? En hoeveel hebben we aan pensioen uitbetaald?  
We hebben de belangrijkste cijfers voor u op een rij gezet. 
Kijk op www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl/jaarverslag.

Het pensioenakkoord: wat betekent dat voor  

uw pensioen en de AOW? Volg het nieuws op  

www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl.


