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Een nieuwe soort regeling vanaf 2020
Van een middelloonregeling naar een CDC-regeling
Pensioenfonds Beveiliging en de sociale partners hebben de afgelopen periode
meerdere keren bij elkaar gezeten over de inhoud van een nieuwe regeling. Hieruit
is gekomen dat de sociale partners de intentie hebben om per 1 januari 2020 de
pensioenregeling om te zetten van een middelloonregeling naar een CDC-regeling.
https://tkpmailing.sites.kirra.nl/nieuwsbrieven/beveiliging/nieuwsbrief-werkgevers-6?show-concepts=yes&v=14845.1&preview_id=2010&preview_…
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In de aankomende maanden zullen wij u hier meer over vertellen. Eerder dit jaar
hadden we uw werknemers over deze intentie van de sociale partners al
geïnformeerd met een nieuwsbericht.

Lees het nieuwsbericht terug

Een pensioen dat past
Ellen praat uw medewerkers graag bij over hun pensioen
Onze pensioenconsulent Ellen helpt u en
ons om het pensioen nóg duidelijker uit
te leggen aan uw werknemers. Bent u
geïnteresseerd in een presentatie over
pensioen voor uw personeel? U kunt
hiervoor bij haar terecht via
werkgever@beveiligingspensioen.nl of 06
- 51 08 21 54. Hier zijn geen kosten aan
verbonden.

Neem contact op met Ellen

Niet vergeten: vakantie-uren opgeven!
De pensioenaangifte
De zomervakantie is nu écht voorbij. We hopen dat u en uw medewerkers een
jne vakantie hebben gehad. Dit betekent ook dat uw medewerkers vakantie-uren
hebben opgenomen. Belangrijk is dat u deze aan ons doorgeeft. Want ook deze
vakantie-uren zijn pensioengevend! U geeft dit door via de Pensioenaangifte.

De beleidsdekkingsgraad van augustus: 106,1%
Is er genoeg geld om nu en straks alle pensioenen te kunnen betalen?
Heeft Pensioenfonds Beveiliging genoeg geld om de pensioenen van uw
(ex-)werknemers nu en in de toekomst te betalen? De beleidsdekkingsgraad geeft
https://tkpmailing.sites.kirra.nl/nieuwsbrieven/beveiliging/nieuwsbrief-werkgevers-6?show-concepts=yes&v=14845.1&preview_id=2010&preview_…
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hier antwoord op.
De beleidsdekkingsgraad is op dit moment 106,1%.
Sinds 2018 is de beleidsdekkingsgraad hoger dan de minimaal
vereiste dekkingsgraad van 104,2%.

Meer info over onze nanciële situatie

Heeft uw werknemer een vraag over pensioen?
Bijvoorbeeld: "AOW en pensioen. Wat is eigenlijk het verschil?"
De AOW-leeftijd en een pensioenleeftijd. We kunnen ons best voorstellen dat het
voor uw medewerkers best verwarrend kan zijn. Wijs uw medewerker daarom
eens op deze interactieve video over de pensioenregeling bij Pensioenfonds
Beveiliging. Hier vinden zij ook uitleg over het verschil tussen AOW en pensioen.

Bekijk de video

https://tkpmailing.sites.kirra.nl/nieuwsbrieven/beveiliging/nieuwsbrief-werkgevers-6?show-concepts=yes&v=14845.1&preview_id=2010&preview_…
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2018 in beeld
Lees het (verkort) jaarverslag
Heeft u ons verkort jaarverslag al gezien? Dit geeft u snel een beeld van de
belangrijkste cijfers en feiten van afgelopen jaar. Wist u bijvoorbeeld dat in 2018...
400 werkgevers bij ons zijn aangesloten?
de kosten die we gemiddeld per deelnemer maken zijn gedaald naar
€145,72?
het aantal mensen dat pensioen opbouwt bij ons is gestegen naar 21.907?
bijna 2.647 mensen een ouderdomspensioen van ons ontvingen?
Wilt u meer details lezen over onze nanciële situatie, beleggingen, kosten,
bestuurlijke organisatie en onze activiteiten in 2018? In de uitgebreidere
versie vindt u meer feiten en cijfers over 2018.

2018 verkort in beeld

Checklist voor pensioen als arbeidsvoorwaarde
Vaak bent u, als werkgever, het eerste aanspreekpunt als het gaat om vragen van
uw werknemers. Ook tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek met (nieuwe)
werknemers. Daarom hebben we voor u een checklist opgesteld. Deze checklist
kunt u gebruiken om alle belangrijke punten over de arbeidsvoorwaarde pensioen
aan bod te laten komen. Ook kunt u tijdens het gesprek de eerste laag van het
Pensioen 1-2-3 aan bod laten komen.

https://tkpmailing.sites.kirra.nl/nieuwsbrieven/beveiliging/nieuwsbrief-werkgevers-6?show-concepts=yes&v=14845.1&preview_id=2010&preview_…
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Checklist: wegwijs in het pensioen

Heeft u een vraag of wilt u iets kwijt?
Onze pensioendeskundigen staan voor u klaar!
Heeft u een vraag? We helpen u graag
verder. We zijn telefonisch bereikbaar
via (050) 582 19 25 van maandag
t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Mailen kan natuurlijk ook:
werkgever@beveiligingspensioen.nl.

Neem contact met ons op

U ontvangt deze e-mail, omdat u zich voor deze nieuwsbrief heeft aangemeld.
Pensioenfonds Beveiliging, Postbus 5089, 9700 GB Groningen
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