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Uw UPO in augustus voor het laatst op papier
Houd uw brievenbus in de gaten! Op 7 augustus krijgt u uw jaarlijkse ‐ papieren ‐
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Die ontvangt u dit jaar voor het laatst per post thuis
op de mat. Vanaf 2021 sturen wij u jaarlijks een mailtje als uw nieuwe UPO weer
klaarstaat in Mijn Pensioencijfers. Zo ziet u via uw laptop, tablet of telefoon meteen
hoeveel pensioen u hebt opgebouwd.

Nieuw pensioenstelsel weer een stap dichterbij
Na bijna een jaar praten zijn minister Koolmees van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, de werkgevers en de vakbonden het eens geworden over hoe het
nieuwe pensioenstelsel eruit moet komen te zien. De gesprekken waren gebaseerd op
het Pensioenakkoord dat in juni 2019 is gesloten.
Lees meer

Corona en uw pensioen: hoe
staan we ervoor?
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Het coronavirus heeft de afgelopen
maanden veel invloed gehad op onze
gezondheid en op de
wereldeconomie.

Wat betekent dit voor uw pensioen?

Terugblik 2019: een goed jaar
Voor ons fonds was 2019 een goed jaar. We hebben maar liefst 20,1% rendement op
onze beleggingen behaald. En we hebben de pensioenen op 1 januari 2020 met 1,12%
kunnen verhogen.
2019 in beeld

Maak kennis met ons bestuur
Achter de schermen zetten negen bestuursleden zich voor ons fonds in. Zij
vertegenwoordigen de werkgevers, de werknemers en de pensioengerechtigden. Hun
gezamenlijke ambitie: een goed en betaalbaar pensioen voor al onze deelnemers.
Maak kennis met ons bestuur

Lees het Pensioen Nieuws van juli
Benieuwd naar Pensioen Nieuws, het papieren magazine dat een aantal van uw
collega’s thuis op de mat krijgt? Lees dan nu de digitale versie.
Lees het Pensioen Nieuws
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Afmelden

Wilt u reageren?
Mail ons

Disclaimer
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