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We komen naar u toe
Pensioenfonds Beveiliging start een proef met een pensioenconsulent. De
consulent houdt in de aankomende tijd een aantal presentaties waarin hij
uitleg geeft over de pensioenregeling van het fonds. Ook gaat hij in gesprek met
werknemers van 60 jaar en ouder over hun persoonlijke pensioensituatie. Bent u
ook geïnteresseerd in deze voorlichting? Laat het ons weten! Misschien kunnen we
in uw regio ook een spreekuur organiseren.

Ja, ik ben geïnteresseerd

Wijzigingen cao
De sociale partners, vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers,
zijn degenen die nadenken over de pensioenregeling van het fonds. Zo hebben zij
besloten dat de pensioenregeling in 2020 aangepast wordt naar een zogenaamde
CDC-regeling. Tot die tijd blijft u pensioen opbouwen in de middelloonregeling. In
de cao is dit vastgelegd. Maar… wat betekent dit voor u?

Lees meer over de CDC-regeling

https://tkpmailing.sites.kirra.nl/nieuwsbrieven/beveiliging/nieuwsbrief-maart?show-concepts=yes&v=12576.1
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Nabestaandenpensioen: wat kunt u doen?
Pensioenfonds Beveiliging voorziet ook in een partnerpensioen. Wanneer u
getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, is uw partner bij ons
bekend via de Basisregistratie Personen. Gaat u samenwonen en wilt u dat uw
partner voor partnerpensioen in aanmerking komt? Zorg dan voor een notarieel
samenlevingscontract waarin uw partner is aangewezen als begunstigde van het
partnerpensioen. Op uw pensioendatum of wanneer u overlijdt, moet het
samenlevingscontract naar ons toegestuurd worden. Op mijnpensioenoverzicht.nl
ziet u al uw pensioen bij elkaar. Hier ziet u ook wat er eventueel aan
partnerpensioen geregeld is bij andere pensioenfondsen waarvan u deelnemer
bent geweest.

Meer informatie over partnerpensioen

De beleidsdekkingsgraad van januari: 107,3%
Hebben we genoeg geld om uw pensioen te betalen? Om dat in beeld te brengen,
hebben we een thermometer: de beleidsdekkingsgraad. Die was eind januari
107,3%. Dat betekent dat we € 1,07 in kas hebben voor iedere euro die we nu en in
de toekomst moeten uitbetalen. De beleidsdekkingsgraad blijft redelijk stabiel.
Daardoor hoeven we uw pensioen voorlopig niet te verlagen, al weten we dit
natuurlijk nooit helemaal zeker. Jammer genoeg kunnen we uw pensioen nog niet
verhogen.

Bekijk de thermometer
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Wij staan voor u klaar
Heeft u een vraag? Onze Pensioendesk helpt u verder. We zijn telefonisch
bereikbaar via (050) 582 19 24 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur.
Mailen kan natuurlijk ook: pensioen@beveilingspensioen.nl.

Neem contact met ons op

U ontvangt deze e-mail, omdat u pensioen bij ons opbouwt of heeft opgebouwd.
Pensioenfonds Beveiliging, Postbus 5089, 9700 GB Groningen
Disclaimer | Privacy | Afmelden | Contact
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