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

Hoe staan we ervoor? Onze financiële situatie
De belangrijkste taak van een pensioenfonds is zorgen dat iedereen het
pensioen krijgt waar hij of zij recht op heeft. Dat is in deze tijd een extra
uitdaging, want de effecten van het coronavirus raken de pensioenfondsen. Ook
GE Pensioen.
Onze beleidsdekkingsgraad
Eind november was onze beleidsdekkingsgraad 96,7%. Dit is onder het minimaal vereist
vermogen van 100%. Hierdoor zijn waardeoverdrachten volgens de wet nog steeds niet
toegestaan. Ook is de kans aanwezig dat de werkgever straks geld moet bijstorten. Óf
de werkgever geld moet bijstorten in 2021 hangt af van de hoogte van de
beleidsdekkingsgraad in december 2020. Als de werkgever geld bijstort, is dat om ons
vermogen op peil te brengen zodat het valt binnen de spelregels die in Nederland
gelden.
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 126,8%
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 halverwege iedere
maand op onze website. Dan is de nieuwe dekkingsgraad bekend.
Lees meer over de dekkingsgraad

Pensioen actieve deelnemers omhoog
In actieve dienst van GE
Bent u per 1 januari 2021 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 3%.
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 30 november 2020 96,7%.
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Naar verwachting komt deze in december niet boven de 110% uit. 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 pensioengerechtigden en slapers. 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.
Hieronder ziet u de gemiste toeslag voor pensioengerechtigden en slapers van de
afgelopen drie jaar:

1 januari 2019
1 januari 2020
1 januari 2021

Gemiste toeslag pensioengerechtigden en slapers
1,88%
2,65%
1,10%

De keuzes voor uw pensioen
Uw pensioen eerder laten ingaan? Of uw ouderdomspensioen omruilen voor
extra partnerpensioen? Dit zijn keuzes die u kunt maken voor uw pensioen.
Natuurlijk heeft u bij GE Pensioen nog veel meer keuzes. Wij vertellen u welke
keuzes u heeft. En lichten in deze nieuwsbrief de keuze Eerder stoppen met
werken toe.
U heeft bij GE Pensioen de volgende keuzes voor uw pensioen:






Eerder, gedeeltelijk of later met pensioen gaan.
Eerst een hoger pensioen en daarna een lager pensioen ontvangen, of andersom.
Ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kunt u dit meenemen naar GE Pensioen.
Vrijwillig beleggen voor (extra) nabestaandenpensioen.
Ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen.

Eerder stoppen met werken
U droomt er vast weleens van om eerder te stoppen met werken. Die keuze heeft u. Bij
GE Pensioen is de standaard pensioenleeftijd 68 jaar. Maar u kunt er ook voor kiezen om
eerder met pensioen te gaan. Op z’n vroegst met 55 jaar.
Lager levenslang ouderdomspensioen
Als u vóór uw 68e met pensioen gaat, wordt uw levenslang ouderdomspensioen lager. U
bouwt namelijk over minder jaren pensioen op, terwijl de pensioenuitkering wel langer
moet worden uitgekeerd. Daar staat wel tegenover dat u eerder stopt met werken.
Lees meer over eerder met pensioen gaan

Arbeidsongeschikt, help!
Op sommige momenten in uw leven is het belangrijk om bij uw pensioen stil te
staan. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met uw pensioen als u arbeidsongeschikt
bent?
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Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op een WIAarbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV. Krijgt u deze uitkering? En is deze uitkering
ingegaan toen u al pensioen bij ons opbouwde? Dan nemen wij de opbouw van
uw ouderdomspensioen over. Ook het nabestaandenpensioen blijft verzekerd. U betaalt
dan zelf geen premie.
Meer informatie over arbeidsongeschiktheid en pensioenopbouw

Download nu de gratis Pensioenchecker app
Wilt u goed voorbereid zijn op later? Check dan regelmatig uw pensioen. Met de
nieuwe Pensioenchecker app was dit nog nooit zo makkelijk. U ziet in één
oogopslag hoeveel pensioen u later krijgt. En ook wat eerder stoppen met
werken voor u betekent.
Hoe de Pensioenchecker app werkt




Log in met uw DigiD.
U ziet uw netto maandbedrag aan AOW en pensioen.
Ontdek wat extra sparen u oplevert.

Download nu de app
 Ga naar de Google Play Store (Android) of de App Store (Apple).
 Zoek op ‘Pensioenchecker’.
 Download de app op uw privételefoon (niet op de werktelefoon van GE).
De Pensioenchecker app is een initiatief van de pensioensector.

Wij staan ook nu voor u klaar
Het aantal besmettingen met het coronavirus is flink gestegen. Het kabinet
heeft daarom strengere maatregelen ingevoerd. Wij begrijpen dat deze
maatregelen voor u grote gevolgen kunnen hebben. En dat u daar vragen over
heeft. Onze pensioendeskundigen staan klaar om uw e-mails en telefoontjes te
beantwoorden.
Neem contact met ons op via (050) 582 79 60. Wij zijn bereikbaar van maandag tot en
met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. Of stuur een mail naar
gepensioen@tkppensioen.nl.

