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Blijf op de hoogte van ontwikkelingen

Naar verwachting daalt het opbouwpercentage
Het opbouwpercentage in uw pensioenregeling bepaalt hoeveel pensioen u kunt
opbouwen. Dit percentage wordt vanaf 2020 ieder jaar opnieuw berekend. Wij
verwachten dat het opbouwpercentage in 2021 lager is dan in 2020. Dit betekent dat u in
2021 waarschijnlijk minder pensioen kunt opbouwen. Uiteraard hoort u van ons als wij
het opbouwpercentage voor 2021 weten.

Lees meer over het opbouwpercentage

Wijzigingen in onze pensioenregeling
In onze pensioenregeling staat hoe uw pensioen precies geregeld is. Vanaf 2021 wordt
onze pensioenregeling aangepast. Wij vertellen u over de wijzigingen. En wat deze voor
u betekenen.

Lees meer over de wijzigingen

80-90-100-regeling gaat per 2021 in
In de CAO Particuliere Beveiliging zijn afspraken gemaakt voor een 80-90-100-regeling.
80% werken, 90% loon en 100% pensioen. Dat is waar de regeling voor staat. De
regeling draagt bij aan gezond werken naar de pensioengerechtigde leeftijd.

Lees meer over de regeling

Onze financiële situatie
Is er genoeg geld om nu en straks alle pensioenen te kunnen betalen? Dat laat onze
beleidsdekkingsgraad zien. Onze beleidsdekkingsgraad was eind oktober 103,3%. Dit is
te laag om uw pensioen vanaf 1 januari 2021 te kunnen verhogen. En hoog genoeg om

uw pensioen voorlopig niet te verlagen. Al is verlaging van uw pensioen in de toekomst
niet uit te sluiten. We informeren u als dit nodig is.

Lees meer over onze financiële situatie

Wat betekent het pensioenakkoord voor u?
De Nederlandse pensioenwereld staat voor een enorme verandering. Er komt een nieuw
pensioenstelsel. U vraagt zich misschien af wat dat voor u betekent. Nou, voorlopig nog
even niets. De regels moeten voor 1 januari 2026 zijn ingevoerd. We nemen u wel alvast
mee in een aantal veranderingen op hoofdlijnen. En wanneer belangrijke besluiten
vallen.

Bekijk de veranderingen op hoofdlijnen

Samenwonen en partnerpensioen
Woont u samen of gaat u samenwonen? En bent u niet getrouwd of heeft u geen
geregistreerd partnerschap? Dan komt uw partner niet in aanmerking voor een
partnerpensioen. Wilt u wel dat uw partner recht heeft op partnerpensioen als u overlijdt?
Zorg dan dat u een samenlevingscontract bij een notaris regelt. In dit contract staan
afspraken over het recht op partnerpensioen als u overlijdt.

Lees meer over partnerpensioen

Steeds meer deelnemers ontvangen post digitaal
Wij communiceren graag digitaal met u. Het is beter voor het milieu, sneller, goedkoper
en de berichten staan overzichtelijk in uw mijn omgeving. Wij kunnen alleen digitaal
communiceren als wij de e-mailadressen van onze deelnemers hebben. Daarom hebben
wij met een actie aan deelnemers gevraagd om hun e-mailadres aan ons te geven. Dit
was een succes. Nu ontvangt ruim 45% van onze deelnemers post digitaal. In de
toekomst willen we dit aantal natuurlijk verhogen! Wilt u onze berichten liever op een
ander e-mailadres ontvangen? Pas dan uw e-mailadres aan.

Check uw persoonlijke gegevens

U ontvangt deze e-mail, omdat u pensioen bij ons opbouwt of heeft opgebouwd.
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.
Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
Pensioenfonds Beveiliging, Postbus 5089, 9700 GB Groningen
Disclaimer | Privacy | Afmelden | Contact
Verzonden met Kirra Mailer | Doorsturen | Printen

