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Later komt eerder dan je denkt

Bekijk hier de online versie

Nieuwsbrief werknemers
augustus 2019

In deze nieuwsbrief:







Later komt eerder dan je denkt
Een nieuwe oude dag
Uw UPO komt eraan!
Wat verwacht u van uw pensioen?
Hoe deden we het in 2018?
Hoe staan we er nu voor?

Alstublieft: uw eerste digitale nieuwsbrief van Rijn‐ en Binnenvaartpensioen. Met
nieuwtjes en tips over uw pensioen. Zo blijft u op de hoogte. Veel leesplezier!

Later komt eerder dan je
denkt
"Hoe leuk ik mijn werk ook vind, ik wil
wel eerder stoppen”. Machinist Jan de
Rover weet waar hij straks financieel
aan toe is. “Ook jongere werknemers
zouden zich in hun pensioen moeten
verdiepen."
Hoe heeft Jan de Rover het geregeld?

Een nieuwe oude dag
De eerste stappen naar een nieuw
pensioenstelsel zijn gezet. Er zijn
nieuwe regels voor de AOW‐leeftijd.
En voor uw aanvullende pensioen van
ons fonds.
Wat betekent dat voor u?
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Uw UPO komt eraan!
Houd uw brievenbus in de gaten. Rond 20 september valt uw jaarlijkse Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) op de mat. Daarin leest u bijvoorbeeld hoeveel pensioen u
krijgt. En wat er voor uw eventuele nabestaanden is geregeld als u overlijdt.

Wat verwacht u van uw pensioen?
Veel Nederlanders verwachten veel van hun pensioen. Hoe zit dat met u? Weet u wat
u krijgt van uw pensioenfonds? En hoeveel AOW krijgt u van de overheid? Misschien
wilt u zelf nog wat extra’s regelen.
Bekijk uw Pensioen 1‐2‐3

Hoe deden we het in 2018?
Hoeveel deelnemers en werkgevers had ons pensioenfonds vorig jaar? Waarin hebben
we belegd en wat heeft dat opgeleverd? En hoeveel hebben we aan pensioen
uitbetaald?
2018 in het kort

Hoe staan we er nu voor?
In juli 2019 is onze dekkingsgraad iets gedaald. De dekkingsgraad laat zien hoe gezond
ons fonds is.
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Afmelden

Wilt u reageren?
Mail ons

Disclaimer
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