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“Heb ik straks genoeg geld?”
Hoeveel pensioen krijgt u later? 
Veel mensen hebben geen idee. 
U misschien ook niet. Toch is het belangrijk 
daar nu al eens bij stil te staan. 
Zo komt u er achter of u straks genoeg geld 
heeft voor alle plannen ná uw pensioen. 

Even voorstellen: Henk (48 jaar) 
“Ik werk al mijn hele leven in de binnenvaart. Daarnaast heb 
ik nog drie andere passies: mijn vrouw en twee kinderen. 
Plannen voor mijn pensioen? Samen met mijn vrouw in een 
camper door Europa reizen. Dat kost natuurlijk wel geld. 
Een tweedehands camper kost al snel € 30.000. Ik hoop 
maar dat ik straks genoeg geld heb.”

Het pensioen van Henk? 
Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet Henk hoeveel pensioen en 
AOW hij tot nu toe heeft opgebouwd. Ook bekijkt hij de 
pensioenplanner op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Daarmee 
kan hij zien welke invloed bepaalde pensioenkeuzes hebben 
op zijn financiële situatie. Wat blijkt? Henk heeft straks waar-
schijnlijk genoeg om van te kunnen leven én reizen. Toch 
besluit hij elke maand zelf nog een klein bedrag opzij te 
zetten. Zo heeft hij straks zéker genoeg.

http://www.mijnpensioenoverzicht.nl
http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl
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Nieuwe spelregels 
voor pensioenfondsen
Er komen nieuwe regels voor pensioenen. Die moeten ervoor zorgen dat 
pensioenfondsen minder last hebben van financiële schokken en de vergrijzing.

Ons pensioenstelsel dreigt onbetaalbaar te worden. Door 
de vergrijzing komen er steeds meer ouderen bij. Bovendien 
worden mensen gemiddeld steeds ouder. En dat kost geld. 
Ook hadden pensioenfondsen veel last van de afgelopen 
crisis. Daarom wil het kabinet het pensioenstelsel beter 
bestand maken tegen financieel-economische schokken.

Meer zekerheid
De nieuwe regels gaan in op 1 januari 2015. 
Het doel: meer zekerheid. Zo moeten pensioenfondsen 
hogere buffers aanhouden en worden de regels voor 

de jaarlijkse verhoging van de pensioenen strenger. 
Daarnaast moeten pensioenfondsen eerder dan nu het geval 
is maatregelen nemen als de dekkingsgraad te veel daalt. 
Bijvoorbeeld omdat het onverwacht slecht gaat op de beurs. 
Of omdat de levensverwachting sneller stijgt dan verwacht. 

Gevolgen voor ons pensioenfonds
De nieuwe regels hebben gevolgen voor ons pensioenfonds 
en onze dekkingsgraad. Op dit moment bekijken we hoe we 
hiermee om zullen gaan. We houden u op de hoogte! 

Makkelijker van baan veranderen 
bij arbeidsongeschiktheid 
Bent u ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? En verandert u 
van werkgever? Dan behoudt u uw arbeidsongeschiktheids-
pensioen of de zogenoemde ‘premievrije deelneming in geval 
van arbeidsongeschiktheid’. Staatssecretaris Klijnsma, het 
Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie maakten 
daar afspraken over.

De afspraken zijn bedoeld om makkelijker van baan te 
veranderen. De afspraken gelden voor alle werknemers die 
vanaf 1 januari 2014 (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken. 
En die daarna overstappen naar een andere werkgever. 
 
Ons bestuur heeft de pensioenregeling inmiddels aangepast 
aan de nieuwe afspraken.
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AOW-toeslag aangepast. 
Wat betekent dit voor u? 
Heeft u recht op AOW, maar uw partner nog niet? En heeft uw 
partner geen of een klein inkomen? Dan had u tot nu toe 
(onder bepaalde voorwaarden) recht op de AOW-toeslag voor 
uw partner. Deze toeslag vervalt op 1 januari 2015. Als u voor 
1 april 2015 de AOW-leeftijd bereikt, hebt u nog recht op de 
partnertoeslag. De toeslag loopt door tot het moment dat de 
jongere partner zelf de AOW-leeftijd bereikt. 

Als u rekende op de partnertoeslag en deze nu niet meer 
krijgt, krijgt u te maken met een inkomensgat. Om dit te 
overbruggen kunt u kijken of u wat meer kunt sparen. 
Of misschien kunt uw partner meer gaan werken.

Meer weten? Kijk op svb.nl, zoek aow-toeslag.

Waarvan raakt u geïnspireerd tijdens uw pensioen?  

Op Leef Je Pensioen vindt u verhalen van mensen die een 
actieve invulling geven aan hun pensionering. Pensioen is 
meer dan alleen het bedrag dat u maandelijks op uw rekening 
ontvangt. Pensioen is een nieuwe levensfase, zeker als u er 
zelf een mooie invulling aan geeft! Naast het bekijken van de 
filmpjes of lezen van de verhalen kunt u zelf actief aan de slag, 
door te reageren op oproepen of zelf een oproep plaatsen. 
Kijk voor meer verhalen en inspiratie op leefjepensioen.nl.

Zelf ook een mooi pensioenverhaal? 
En wilt u dit delen? De redactie van Leef Je Pensioen staat 
klaar om uw verhaal op te schrijven. Vul het contactformulier 
in op leefjepensioen.nl > contact. 

Heldere financiële 
informatie
Op onze website leest u elke maand over onze dekkingsgraad, 
maar dat is maar een deel van hoe we er financieel voor staan. 
Daarom hebben we deze pagina vernieuwd. Nieuwsgierig? 
Kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl  > financiële situatie.

http://www.svb.nl
http://www.leefjepensioen.nl
http://www.leefjepensioen.nl/contact
http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl


rijnenbinnenvaartpensioen.nl

Wilt u meer weten over één van de  
onderwerpen in deze Pensioenflits? 

Kijk op:  
rijnenbinnenvaartpensioen.nl  

U vindt hier ook meer informatie  
over onze pensioenregeling. 
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Colofon Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is  samengesteld, kunt u er geen rechten 
aan ontlenen. In het pensioenreglement staat de inhoud van de  regeling volledig 
beschreven. U vindt het op rijnenbinnenvaartpensioen.nl of u kunt het opvragen bij 
het Klant Contact Center. Niets uit deze uitgave mag zonder toe stemming van de 
redactie worden gekopieerd of overgenomen.

Niek (42): “Op mijn pensioen-
overzicht staat de naam 
van mijn partner niet 
vermeld. Hoe kan dat?”

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partner-
schap? Dan ontvangen wij de naam van uw partner 
automatisch van de gemeente. We vermelden de 
naam van uw partner dan op uw pensioenoverzicht. 

Dat geldt níet als u samenwoont. Dan kunt u uw 
partner – als u dat wilt – zélf bij ons aanmelden. 
U moet dan in ieder geval een samenlevingsovereen-
komst hebben opgemaakt. Uw partner komt dan in 
aanmerking voor partnerpensioen. De naam van uw 
partner komt dan ook op uw eerstvolgende pensioen-
overzicht te staan.

Hoe duidelijk is de communicatie van het pensioenfonds? 
Over die vraag boog onze klankbordgroep zich onlangs. 
Over het algemeen zijn de deelnemers, pensioengerechtigden 
en werkgevers tevreden. Ze vinden de verschillende 
communicatie-uitingen van het fonds (zoals de website en 
deze nieuwsbrief) leesbaar en herkenbaar. Wel mag de 
boodschap van een artikel - het 'nieuws'-  sneller duidelijk 
zijn, bijvoorbeeld al in de kop boven een artikel. 
En informatie op papier (in plaats van alleen digitaal nieuws) 
wordt nog steeds gewaardeerd.
 
De klankbordgroep komt geregeld bij elkaar. 
Wilt u ook meepraten? Meldt u zich dan aan via de website. 

Waardering voor communicatie

http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl
http://www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl

