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Pas goed op uzelf
Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Als samenleving maken we iets mee dat we
niet eerder meemaakten. We kunnen ons voorstellen dat u veel vragen heeft. Ook over
de gevolgen van het coronavirus voor de financiële markten en het pensioen. GE
Pensioen volgt de ontwikkelingen op de voet. Wij houden u op de hoogte.

Hoe staan we ervoor? Onze financiële situatie
Eind april was onze beleidsdekkingsgraad 98,6%. Omdat onze dekkingsgraad in februari,
maart en april lager was dan de gevarengrens, treedt ons crisisplan in werking.
Binnenkort ontvangt u van ons meer informatie hierover.
Hoe zit dat ook alweer met de dekkingsgraad?
Als de beleidsdekkingsgraad 100% is, heeft een pensioenfonds precies genoeg geld in
kas om alle pensioenen te kunnen betalen. Nu en in de toekomst. Maar 100%
beleidsdekkingsgraad is niet voldoende. Het pensioenfonds heeft dan geen extra geld
(buffers) om financiële tegenvallers op te vangen.
De Nederlandsche Bank (DNB) vindt dat onze beleidsdekkingsgraad minimaal 128,2%
moet zijn. Dan hebben wij volgens DNB voldoende buffers om financiële tegenvallers op
te vangen. DNB is de toezichthouder op de pensioenfondsen in Nederland.
Volg de dekkingsgraad
Wilt u de dekkingsgraad en onze financiële situatie volgen? Kijk dan iedere maand
halverwege de maand op onze website. Dan is de nieuwe dekkingsgraad bekend.
Heeft u vragen?
Bel ons gerust. U kunt ons bereiken via (050) 582 79 60. U kunt ook een e-mail sturen:
gepensioen@tkppensioen.nl.

U kreeg eind mei uw pensioenoverzicht
U heeft gewerkt bij GE en u bent met pensioen. Daarom krijgt u een pensioenuitkering
van GE Pensioen. Het pensioenbedrag dat u jaarlijks ontvangt staat in het Uniform
Pensioenoverzicht (UPO). Heeft u een partner? Het UPO vermeldt ook wat uw eventuele
partner ontvangt als u overlijdt. U heeft uw UPO eind mei van ons ontvangen.

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 van GE Pensioen is verschenen. In het jaarverslag legt het bestuur
van het pensioenfonds verantwoording af aan de deelnemers van het fonds. Aan u dus.
Wat hebben we in het afgelopen jaar allemaal gedaan? Hoe staan we er als fonds
financieel voor? Wat waren de belangrijkste ontwikkelingen bij GE Pensioen in 2019?
Bekijk het jaarverslag op onze website.
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Heeft u vragen? Jake en zijn collega’s helpen u graag!
Heeft u een vraag over uw pensioen of de pensioenregeling van GE Pensioen? En kunt u
het antwoord niet vinden op de website? Neem dan contact op met onze Pensioendesk.
De Pensioendesk bestaat uit een team van experts. Zij weten alles van de
pensioenregeling van GE Pensioen. Eén van die experts is Jake Kamminga. Wij stellen
hem graag aan u voor.
Dag Jake, wat heb jij met pensioen?
‘Ik vind het mooi om mensen de weg te wijzen in pensioenland. Dat iemand weet wat
een bepaalde keuze voor zijn of haar persoonlijke situatie betekent. Als je inzicht hebt in
je pensioensituatie, dan kun je de juiste keuzes maken. Dat geeft zekerheid.’
Wat is het leukste van je werk?
‘Ik vind het fijn om mensen gerust te stellen. Er kan op pensioengebied vaak veel meer
dan mensen soms denken. Zo zijn er verschillende mogelijkheden om eerder met
pensioen te gaan. Dat leg ik uit. Vaak zijn mensen dan verbaasd. Kan dat echt? Het is
informatie waar mensen blij van worden. Door iets uit te leggen stel je mensen gerust.
Het is ook niet niks waar je over praat. Het gaat om keuzes die gevolgen hebben voor
het geld dat je de rest van je leven krijgt.’
Welke vragen krijg je?
‘Dat is heel gevarieerd. Van vragen over eerder met pensioen gaan en pensioen en
echtscheiding tot aan vragen over pensioen voor de partner en wat moet ik doorgeven
bij een verhuizing. Soms bellen mensen om iets te checken. Heb ik het formulier goed
ingevuld? Kunnen we het samen even doornemen? Natuurlijk kan dat!’
Hoe blijf je op de hoogte van de pensioenontwikkelingen?
‘Continue kennis vergaren. Dit doen we door het raadplegen van verschillende media
zoals websites, publicaties, nieuws en soms een cursus. Maar het belangrijkste is de
kennisuitwisseling met collega’s. Hierdoor houd je elkaar scherp en op de hoogte. Samen
weet je altijd meer!’
Heb je nog een goed advies?
‘Als iets niet duidelijk is over pensioen, blijf er dan niet mee rondlopen. Pak de telefoon.
Bel ons, dat scheelt je een hoop gepieker.’

Binnenkort post van ons: geef uw e-mailadres aan ons
door
We willen u graag zo snel mogelijk infomeren over uw pensioen. Dat kan met e-mail. We
hebben alleen uw e-mailadres niet. Geef dit aan ons door en ontvang vanaf nu uw
pensioenpost digitaal. Zo bent u altijd meteen op de hoogte. Binnenkort ontvangt u
hierover ook een kaart van ons.
Zo geeft u uw e-mailadres door
Ga naar onze website www.gepensioen.nl naar Mijn Omgeving en laat daar uw emailadres achter. U logt gemakkelijk in met DigiD. Heeft u uw e-mailadres al aan ons
doorgegeven? Controleer dan of deze juist staat.
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De Pensioendesk staat voor u klaar
De Pensioendesk is bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur (maandag tot en met vrijdag).
Bel (050) 582 79 60. U kunt uw vragen ook mailen: gepensioen@tkppensioen.nl.

