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Het coronavirus en uw pensioen
Het coronavirus heeft veel invloed op de wereldeconomie. En dus ook op de
dekkingsgraad van ons fonds. Wat betekent dit voor uw pensioen? We hebben een
aantal vragen en antwoorden hierover voor u op een rij gezet.
Lees meer

“Aan het roer”
“Ik wil naast mijn werk graag iets
maatschappelijks doen. En ik vind
pensioen belangrijk. Daarom zet ik mij
graag in voor ons fonds. Zo zit ik ook
een beetje ‘aan het roer’.”
Machinist Antoine Hermes aan het
woord

Belastingaangifte? Bekijk ook uw pensioen
Elk voorjaar moeten we onze geldzaken op een rij zetten voor de belastingaangifte. Als
u dan toch bezig bent, kijk dan ook eens naar uw pensioen.
Lees meer

Snel uw pensioen checken? Dat kan nu ook mobiel!
Even uw banksaldo checken, de weg zoeken, vrienden een bericht sturen. Dat doet u
toch zeker op uw smartphone? Ook uw pensioen checkt u nu snel en eenvoudig
mobiel. Log in met uw DigiD en bekijk uw persoonlijke pensioencijfers en jaarlijkse
overzicht.
Ga naar MijnPensioencijfers

Scheiden van tafel en bed
Een scheiding is nooit prettig. Er moet veel geregeld worden, ook het pensioen. Gaat
het om een ‘gewone’ scheiding of een ‘scheiding van tafel en bed’? Dat maakt voor het
partnerpensioen een verschil.
Wat is het verschil?

De Calculater: uw financiële toekomst in beeld
Natuurlijk, ‘later’ is nog ver weg. Maar wilt u toch al weten hoe uw leven er na uw
pensioen uitziet? Met de Calculater brengt u in een paar tellen uw financiële toekomst
in beeld.
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