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Geachte heer, mevrouw,
Afgelopen zomer informeerden wij u over ons besluit om per 1 september 2021 de
(opgebouwde)pensioen(en), ingegane pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenkapitalen over te
dragen aan Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap (hierna: Stap). Dit noemen we een collectieve
waardeoverdracht. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de (financiële) consequenties van de
collectieve waardeoverdracht beoordeeld voor de deelnemers van de overdragende en ontvangende
pensioenuitvoerder, en de over te dragen groep deelnemers van GE Pensioen. Op 23 augustus 2021
hebben wij bericht gekregen van DNB dat ze geen bezwaar hebben tegen deze collectieve
waardeoverdracht. Hiermee is de collectieve waardeoverdracht en liquidatie van ons pensioenfonds
definitief. Lees in deze brief meer over wat er gaat gebeuren en wat dit voor uw pensioen betekent.
Collectieve waardeoverdracht naar Stap: Pensioenkring GE Nederland
GE Pensioen draagt uw pensioen per 1 september 2021 over aan Stap. U hoeft niets te doen. Ook
het pensioen van uw (oud-)collega’s, en iedereen die al pensioen van ons krijgt, dragen we over. Bij
Stap is uw pensioen in zeer goede handen. Uw pensioen is vóór en ná 1 september 2021 evenveel
waard. Van zowel GE Pensioen en Stap ontvangt u later dit jaar persoonlijk communicatie omtrent de
exacte bedragen en/of aanspraken die zijn overgedragen van GE Pensioen en ontvangen bij Stap.
Uw pensioen wordt ondergebracht in een eigen collectiviteitskring die speciaal voor de GEdeelnemers is ingericht. Namelijk: Pensioenkring GE Nederland. Heeft u een uitkering van GE
Pensioen? Dan ontvangt u vanaf deze maand de uitkering van Stap. Bouwde u voorheen pensioen op
bij GE Pensioen? Dan bouwt u vanaf deze maand pensioen op bij Stap. Verderop in deze brief vindt u
de contactgegevens van Stap.
Blijf op de hoogte
U krijgt de komende maanden nog een aantal brieven over uw pensioen:
•
•

Een welkomstbrief van Stap.
Bent u gewezen deelnemer of pensioengerechtigde? Dan ontvangt u ook nog informatie over
het met terugwerkende kracht verhogen van uw (opgebouwde) pensioen. Wij verhogen uw
pensioen namelijk met de indexaties die u in het verleden heeft gemist. Als uw pensioen al is
ingegaan, krijgt u van GE Pensioen een nabetaling zodra alles gereed is. Dit wordt per
persoon berekend, daarom duurt het even voordat alle berekeningen klaar zijn.
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•
•

Een brief van GE Pensioen waarin we u de bedragen laten zien die we hebben overgedragen
aan Stap.
Een brief van Stap met daarin persoonlijke informatie over de hoogte van het overgedragen
pensioen. In die brief ziet u de bedragen zoals ze door GE Pensioen zijn overgedragen naast
de bedragen aan pensioen zoals ze door Stap zijn ontvangen.

GE Pensioen in liquidatie
Om duidelijk te maken dat GE Pensioen niet zal voortbestaan, zullen we op al onze uitingen achter
onze naam toevoegen ‘in liquidatie’, of kortweg GE Pensioen i.l. Nadat de collectieve
waardeoverdracht is afgerond en alle administratieve zaken zijn afgewikkeld is het voornemen om
GE Pensioen i.l. begin 2022 te liquideren.
Vragen over uw pensioen?
Vanaf 1 september kunt u contact opnemen met Stap via:
Stap Pensioenkring GE Nederland
Postbus 5061
9700 GB Groningen
Telefoonnummer: (050) 582 79 60
E-mailadres: ge@stappensioen.nl
Website: www.stappensioen.nl
Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds General Electric Nederland i.l.
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