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English version newsletter
On www.gepensioen.nl you can find the English version of this Newsletter.

Pensioen actieve deelnemers omhoog

In actieve dienst van GE
Bent u per 1 januari 2019 in dienst van GE, dan is de toeslagverlening (ook wel: indexatie)
onvoorwaardelijk: de pensioenaanspraken stijgen jaarlijks met hetzelfde percentage als de
ontwikkeling van de cao-lonen in de sector Particuliere Bedrijven. De werkgever betaalt de kosten
hiervoor. Dit jaar bedraagt de stijging 2.09%.
Toeslag

Stijging van de prijzen

2017

1,56%

1,45%

2016

1,87%

0,07%

2015

1,52%

0,60%

Pensioengerechtigd of slaper
Bent u gepensioneerd of werkt u inmiddels ergens anders? Dan geldt voor u een voorwaardelijke
indexatie, die gekoppeld is aan de inflatie. (Beperkte) indexatie is pas mogelijk als de
beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds op 31 december hoger is dan 110%. De
beleidsdekkingsgraad van GE Pensioen was op 31 december 2018 108,4%. Om die reden is het dus
niet mogelijk om de pensioenen van gepensioneerden en slapers te indexeren.
Niet toegekende indexeringen
De nog niet toegekende indexeringen komen niet te vervallen. Bij de vaststelling van de
pensioenpremie houdt het pensioenfonds namelijk ook rekening met de indexering van de
pensioenen van inactieve deelnemers en gepensioneerden. Er is dus een bedrag voor gereserveerd.
Dit betekent dat het pensioenfondsbestuur een nog niet toegekende indexering toekent zodra de
beleidsdekkingsgraad van het fonds dat weer toelaat.
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We helpen u graag!
Heeft u vragen over uw pensioen? Dan vindt u veel antwoorden op onze website
www.gepensioen.nl. Ook onze mensen van de Pensioendesk staan van maandag tot
en met vrijdag voor u klaar.
De Pensioendesk voor GE Pensioen bestaat uit een klein team van experts. Zij weten alles van
de pensioenregeling van GE Pensioen en staan u graag te woord. Wat ze niet direct weten - en
dat is niet veel - zoeken ze voor u op. Dan krijgt u iets later antwoord. Dus:



stel uw vraag per mail: gepensioen@tkppensioen.nl of
bel ons: (050) 582 79 60
bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur (maandag tot en met vrijdag)

Een nieuwe website
Pensioen is voor veel mensen ingewikkeld. Daarom wil GE Pensioen dat u makkelijk kunt vinden
wat u zoekt. Om het voor u wat makkelijker te maken hebben we de website vernieuwd. In
samenwerking met TKP, een verbetertraject met andere pensioenfondsen en jullie feedback is
de nieuwe website tot stand gekomen.
We hopen natuurlijk dat u het verschil merkt. Dat u makkelijker vindt wat u zoekt. Ga vooral
eens kijken op www.gepensioen.nl en laat het ons weten.

Hoe zit het ook alweer met het nabestaandenpensioen?
GE Pensioen regelt méér dan alleen úw inkomen voor later. Want uw
pensioenregeling zorgt als u overlijdt terwijl u nog pensioen opbouwt ook voor uw
eventuele partner en kind(eren). Dan is er voor uw partner een partnerpensioen. En
voor uw kind(eren) een wezenpensioen. Samen heet dit het nabestaandenpensioen.
Het partnerpensioen gaat in op de dag na uw overlijden en eindigt als uw partner zelf overlijdt.
Het partnerpensioen is 70% van het op te bouwen ouderdomspensioen.
Overlijdt u terwijl u geen pensioen meer bij ons opbouwt? Bijvoorbeeld omdat u naar een
andere werkgever bent gegaan, bent ontslagen of met pensioen bent gegaan? Dan gelden er
andere regels voor het partnerpensioen. U leest daar meer over door op één van de links
onderaan dit artikel te klikken.
LET OP:
Wie is partner?
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft u uw partner niet bij ons
aan te melden. Zodra u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan,
krijgen wij hierover bericht van de gemeente waarin u woont.
Wanneer u meer wilt weten, klik dan door.
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Wezenpensioen
Het wezenpensioen is 14% van het ouderdomspensioen. Als ook uw partner overlijdt of als er
geen partner is, wordt het wezenpensioen verdubbeld. Uw kinderen krijgen dit wezenpensioen
als zij:
- jonger zijn dan 18 jaar;
- zolang zij studeren en jonger zijn dan 26 jaar.
Bekijk hier de rekenvoorbeelden

Registreer uw e-mailadres
Altijd op de hoogte van uw pensioen? Geef dan uw e-mailadres door, zodat wij u altijd digitaal
op de hoogte kunnen stellen.
Geef uw e-mailadres binnen één minuut door en:
- ontvang uw pensioenberichten als eerste
- bewaar uw persoonlijke pensioenberichten in één digitale map
- bespaar (pensioen)geld én het milieu
Ga naar www.gepensioen.nl/e-mail en log snel en veilig in met uw DigiD. Vul uw e-mailadres in
en klik op ‘opslaan’.
Geef uw e-mailadres door
Heeft u uw e-mailadres al doorgegeven? Dan is dit bericht niet voor u.

Financiële situatie
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Wat zegt de beleidsdekkingsgraad?
De beleidsdekkingsgraad geeft aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Met een
beleidsdekkingsgraad van 100% heeft een pensioenfonds precies genoeg geld in kas om alle
pensioenen te kunnen betalen. Nu en in de toekomst. Maar het pensioenfonds heeft dan geen
extra geld (buffers) voor slechte tijden.
De beleidsdekkingsgraad van GE Pensioen is hoger dan 100%. Maar de beleidsdekkingsgraad
van 108,4% is nog niet voldoende. Onze beleidsdekkingsgraad moet van De Nederlandsche
Bank (DNB) namelijk 129,9% zijn. Dan hebben wij volgens DNB voldoende buffers. Omdat de
beleidsdekkingsgraad te laag is, moesten we een herstelplan inleveren bij DNB.
Actuele dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de toekomstige
uitkeringen. Ieder % boven de 100 geeft aan dat het pensioenfonds meer vermogen heeft dan
uitkeringen te doen.
Beleidsdekkingsgraad is het rekenkundig gemiddelde van de laatste 12 actuele
dekkingsgraaden.
Vereiste dekkingsgraad is dekkingsgraad door DNB gewenst om financiële schokken op te
vangen.

