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Pensioennieuws voor werkgevers, met deze
keer:
Onze pensioenconsulent komt graag bij u langs om vragen van uw medewerkers
te beantwoorden
Uw werknemers ontvangen in juni hun pensioenoverzicht
Is er genoeg geld om nu en straks alle pensioenen te kunnen betalen? Dat laat de
beleidsdekkingsgraad zien
Het gaat stapje voor stapje wat beter met de nanciële situatie van ons
pensioenfonds
De Pensioenaangifte wordt ‘uniform’: UPA
Onze pensioendeskundigen staan voor u klaar!

Onze pensioenconsulent komt graag bij u langs
om vragen van uw medewerkers te
beantwoorden
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Onze pensioenconsulent helpt u en ons om het pensioen nóg duidelijker uit te
leggen aan uw werknemers. Als u geïnteresseerd bent in een presentatie over
pensioen voor uw personeel, dan kunt u bij haar terecht. Hier zijn geen kosten aan
verbonden. Samen kunt u de mogelijkheden bespreken. U kunt onze
pensioenconsulent bereiken via werkgever@beveiligingspensioen.nl.

Meer informatie

Uw werknemers ontvangen in juni hun
pensioenoverzicht
Uw werknemers kunnen eind juni weer hun pensioenoverzicht (upo) bekijken in
‘Mijn post’ op onze website. Werknemers die ervoor hebben gekozen om hun
upo per post te ontvangen, krijgen deze thuisgestuurd.
Misschien hebben uw werknemers vragen over hun upo. Zij kunnen dan natuurlijk
altijd contact opnemen met onze pensioendeskundigen.

Is er genoeg geld om nu en straks alle
pensioenen te kunnen betalen? Dat laat de
beleidsdekkingsgraad zien
Heeft Pensioenfonds Beveiliging genoeg geld om de pensioenen van uw
(ex-)werknemers nu en in de toekomst te betalen? De beleidsdekkingsgraad geeft
hier antwoord op.
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De beleidsdekkingsgraad is in april gelijk gebleven ten opzichte van
maart. Namelijk 107,3%.
Vanaf 2018 is de beleidsdekkingsgraad hoger dan de minimaal
vereiste beleidsdekkkingsgraad van 104,2%.

Volg de ontwikkeling van onze beleidsdekkingsgraad

Het gaat stapje voor stapje wat beter met de
nanciële situatie van ons pensioenfonds
Goed nieuws natuurlijk dat we boven de minimaal vereiste beleidsdekkkingsgraad
zitten. Maar het gaat nog lang niet goed genoeg. We zijn nog steeds niet waar we
willen zijn. Want onze beleidsdekkingsgraad moet hoger zijn dan 122,1%. Pas dan
hebben we voldoende geld voor alle pensioenen en ook extra geld om nanciële
tegenvallers te kunnen opvangen. Zover zijn we dus nog niet. Daarom leverden we
in maart 2019 een nieuw herstelplan in bij De Nederlandsche Bank. In dat plan
staat wat we doen om de beleidsdekkingsgraad naar 122,1% te laten stijgen. Meer
weten over de nanciële situatie of het herstelplan?

Lees meer

De Pensioenaangifte wordt ‘uniform’: UPA
De UPA (Uniforme Pensioenaangifte) wordt waarschijnlijk de nieuwe standaard
voor het uitwisselen van salarisgegevens tussen werkgevers en pensioenfondsen.
Het aanleveren van de gegevens gaat automatisch via het salarispakket.
Wat verandert er voor u?
We verwachten dat u (of uw administratiekantoor) vanaf 2020 alleen nog de
salarisgegevens van uw werknemers kunt aanleveren via de UPA.
U hoeft nu nog niks te doen
Maar het volgende is alvast handig om te weten:
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deze softwareleveranciers zijn al op de hoogte. Zo is er voldoende tijd om
uw salarispakket geschikt te maken voor de UPA.
als u een administratiekantoor heeft, zorgen wij ervoor dat uw
administratiekantoor ook alle informatie krijgt.
u krijgt een nieuw bericht van ons als er weer belangrijke informatie voor u
is.

Onze pensioendeskundigen staan voor u klaar!
Heeft u een vraag? Onze pensioendeskundigen helpen u
graag. 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
Disclaimer | Privacy | Afmelden | Contact
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