Nieuwe
pensioenregeling
in zicht
Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN) en Nautilus vinden pensioen
belangrijk. Samen zorgen voor inkomen voor later. In Nederland bouwt
bijna iedere werknemer pensioen op. Nederlanders vinden het dan ook
vanzelfsprekend dat er later naast de AOW ook pensioen wordt uitgekeerd.
Wij willen dat dit ook in de binnenvaart zo is.
Twee veranderingen komen op onze pensioenregeling af:
1. Nederland wil de komende jaren haar pensioensysteem veranderen, daar is
landelijk een pensioenakkoord voor gesloten.
2. In de binnenvaartsector wordt de pensioenregeling per 1 januari 2025 vrijwillig.
Welke plannen hebben we voor de pensioenregeling?
Samen met Nautilus willen we zo snel mogelijk over naar een pensioenregeling die
al deze veranderingen kan doorstaan en toekomstbestendig is. Samen willen we
het mogelijk maken om nog steeds pensioen te kunnen opbouwen.
Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling er dan uit?
Jouw pensioenpremie gaat in de toekomst in een persoonlijke ‘spaarpot’.
Als medewerker bouw je zichtbaar vermogen op voor in jouw persoonlijke
pensioenpot. Voor medewerkers is het pensioen inkomen voor later. Met een
beschikbare premieregeling, (de officiële naam voor pensioenregelingen met een
persoonlijke ‘spaarpot’) kun je individueel zien wat er voor jou wordt opgebouwd.
Ton Wingelaar (voorzitter commissie Sociaal bij KBN): “Bij de
nieuwe pensioenregeling kun je straks zien waar jouw geld
heen gaat. Je ziet jouw persoonlijke spaarpot groeien.
Weliswaar kun je nu nog niet over jouw geld beschikken,
het is je inkomen op termijn. Alleen leven van een AOW is
geen vetpot. Als we op de Nederlandse arbeidsmarkt de
concurrentie aan moeten kunnen, dan moet pensioen een
vanzelfsprekend deel van de beloning zijn.“

Wie zijn verantwoordelijk?
Werkgever en werknemer betalen samen pensioenpremie. Als de
pensioenregeling vrijwillig wordt, komt meer flexibiliteit. Vanaf 1 januari 2025 is
het namelijk mogelijk dat werkgevers en werknemers samen afspraken maken
over het pensioen. Dit kan ook samen met Nautilus in de vorm van afspraken
voor jouw bedrijf.
Regelen we ook iets voor nabestaanden?
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Voor alle duidelijkheid, het gaat hier alleen om nieuwe opbouw. Bij het
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Wil je weten wat je in totaal bij verschillende werkgevers
aan pensioen hebt opgebouwd? Bezoek dan de website
mijnpensioenoverzicht.nl.
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