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Uw pensioen wordt per 1 september overgedragen naar Stap
We zijn al enkele jaren bezig met het toekomstbestendiger maken van onze
pensioenregeling. U las eerder dat we onze pensioenregeling daarom onder willen brengen
bij een Algemeen Pensioenfonds (APF). Dat wordt Stap. We hebben dan ook besloten om
per 1 september uw (opgebouwde) pensioen over te dragen naar Stap. Dit doen we in de
vorm van een zogenaamde Collectieve Waardeoverdracht.
Overgang naar Stap is het beste voor uw pensioen
Uw pensioenregeling en uw jaarlijkse opbouw blijven nagenoeg hetzelfde. Stap zal de
pensioenregeling ongewijzigd uitvoeren en heeft zoveel mogelijk het huidige pensioenreglement
overgenomen.
Wat de overgang naar Stap betekent voor uw pensioen
De hoogte van uw (opgebouwde) pensioen bij GE verandert niet door de overgang naar Stap.
Overstap naar Stap biedt veel voordelen
Stap is een APF. Zo’n APF biedt veel voordelen. Een APF is één pensioenfonds (met één bestuur),
maar met meerdere werkgevers en pensioenregelingen. Een APF kan de uitvoering van een
pensioenregeling onderbrengen in verschillende ‘kringen’. Binnen een APF kan ook worden gekozen
voor een eigen collectiviteitskring. De eigen collectiviteitskring kunnen we zien als een ‘eigen fonds
binnen een groter geheel’. Binnen deze collectiviteitskring delen de deelnemers de risico’s met
elkaar.
Zowel de werkgever (General Electric) als GE Pensioen vinden het belangrijk om een goede,
herkenbare pensioenregeling te hebben die tegen redelijke kosten wordt uitgevoerd door een
toekomstbestendige pensioenuitvoerder. Met een keuze voor een eigen GE collectiviteitskring bij
Stap kan hieraan worden voldaan.
Welke stappen nemen we nu?
Het Verantwoordingsorgaan van GE Pensioen is voorafgaand aan het besluit om advies over deze
Collectieve Waardeoverdracht gevraagd en heeft hierover positief geadviseerd. Het bestuursbesluit is
genomen onder diverse voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat De Nederlandsche Bank (DNB)
hiermee akkoord gaat. DNB heeft tot ongeveer eind augustus de tijd om ons verzoek te beoordelen.
Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan en DNB geen verbod oplegt, dan kunnen we de
(opgebouwde) pensioen(en), ingegane pensioenuitkeringen en opgebouwde pensioenkapitalen
definitief overdragen aan Stap.
We houden u op de hoogte!

Hoe staan we ervoor? Onze financiële situatie
Ieder pensioenfonds wil ﬁnancieel gezond zijn, zodat we de pensioenen kunnen blijven
betalen. Onze (beleids)dekkingsgraad laat zien hoe het financieel met ons gaat. Want die
geeft de verhouding weer tussen het geld dat wij hebben en de pensioenen die wij moeten
betalen.
Een dekkingsgraad van 100% is niet voldoende
Als onze dekkingsgraad 100% is, hebben we precies genoeg geld in kas om alle pensioenen te
kunnen betalen. Nu en in de toekomst. Maar een dekkingsgraad van 100% alleen is niet voldoende.
We hebben ook extra geld nodig om financiële tegenvallers op te vangen.
Onze beleidsdekkingsgraad stijgt weer maar is nog te laag
De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden.
Eind mei was onze beleidsdekkingsgraad 105,5%. De actuele dekkingsgraad is al opgelopen naar
118,0% (eind mei). Dit komt door de goed presterende beleggingen vanaf de tweede helft van vorig
jaar en de ietwat opgelopen rentetermijnstructuur in 2021.
Vernieuwd herstelplan
Omdat onze beleidsdekkingsgraad al enige tijd lager is dan 126,9% hebben we een herstelplan.
Daarin staat dat we verwachten dat we binnen een periode van 10 jaar weer boven deze
beleidsdekkingsgraad komen. Op basis van het herstelplan van 2021 verwachten wij dus dat de
beleidsdekkingsgraad eind 2026 weer 126,9% of hoger is. Het herstelplan bestaat uit een
cijferoverzicht op één pagina.
Ga naar www.gepensioen.nl/reglementen-en-documenten en bekijk het herstelplan.
Meer over onze financiële situatie
Wilt u onze financiële situatie op de voet volgen? Kijk dan op www.gepensioen.nl/dekkingsgraad

Uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat klaar
Bent u benieuwd hoe uw pensioen ervoor staat? Bekijk dan uw Uniform Pensioenoverzicht
(UPO) 2021 in uw digitale postvak. Het UPO geeft inzicht in uw pensioensituatie.
Uw UPO staat digitaal voor u klaar
•
•

Log in met uw DigiD via www.gepensioen.nl/login
Bekijk uw UPO in ‘Mijn post’

Op uw UPO leest u hoeveel pensioen u ieder jaar van ons ontvangt. Heeft u een partner? Het UPO
vermeldt ook wat uw eventuele partner ontvangt als u overlijdt.

Vakantiegeld en uw pensioen
Bent u pensioengerechtigd en krijgt u pensioen van ons? Dan is dit goed om te weten:
u krijgt uw vakantiegeld niet in één keer.
U ontvangt iedere maand een deel van uw vakantiegeld bij uw pensioenuitkering.
Lees meer over uw vakantiegeld op www.gepensioen.nl/vakantiegeld-en-uw-pensioen
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Jaarverslag 2020
In ons jaarverslag leest u wat er allemaal in het afgelopen jaar is gebeurd. En dus ook hoe
het financieel met ons ging. Hoeveel geld wij ontvingen én uitgaven. Maar natuurlijk ook
voor hoeveel mensen wij het pensioen verzorgen.
Bekijk het jaarverslag en de kerncijfers van 2020:
www.gepensioen.nl/reglementen-en-documenten

Wij zijn er voor u
Heeft u vragen over uw pensioen? Of wilt u een wijziging doorgeven? Ons team staat voor
u klaar.
Neem contact met ons op via (050) 582 79 60 of mail naar gepensioen@tkppensioen.nl. Elke
maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.
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