BEDANKT VOOR JE VERTROUWEN

Bijeenkomst voor oud-werknemers en pensioengerechtigden
12 maart 2019

Agenda






Even het geheugen opfrissen
Wat gebeurt er nu?
De overdracht van je pensioen
Mogelijke verhoging van je pensioen
Welke informatie krijg je nog van SPUN?





Pensioenfonds PGB stelt zich voor
Hoe beheert Pensioenfonds PGB je pensioen?
Welke informatie krijg je en waar kun je terecht met vragen?
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Even het geheugen opfrissen







Bijeenkomsten in december 2018
 Opgebouwde pensioenen gaan rond 1 april 2019 naar
Pensioenfonds PGB
 SPUN houdt op te bestaan
 Steun van verantwoordingsorgaan, visitatiecommissie en
sociale partners
Gevolgen voor jullie:
 Pensioengerechtigden: Pensioenfonds PGB neemt
pensioenrechten over en gaat je pensioen uitkeren
 Oud-werknemers: Je aanspraken bij SPUN gaan over naar
Pensioenfonds PGB, dat later je pensioen gaat uitkeren
Verhoging bij positief verschil in dekkingsgraad SPUN en
Pensioenfonds PGB
DNB dient verklaring van geen bezwaar af te geven
 Hebben we op 28 februari 2019 ontvangen
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Wat gebeurt er nu?


Veel werk achter de schermen
 Overgang pensioenen administratief
mogelijk maken
 SPUN deelnemers opnemen in administratie
van Pensioenfonds PGB
- Met juiste rechten/aanspraken
- Soms bijzondere afspraken vanwege oude
reglementen



 Grote zorgvuldigheid vereist
Op schema om geplande overdrachtsdatum van 1
april 2019 te halen
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De overdracht van je pensioen





Voor jouw pensioen gereserveerde kapitaal is
belegd
Beleggingen worden verkocht of overgedragen
Opbrengst meteen weer belegd door
Pensioenfonds PGB
Je krijgt pensioenrechten/aanspraken bij
Pensioenfonds PGB
 Gelijk aan je pensioenrechten/aanspraken bij
SPUN
 Verhoging van je pensioenrechten/aanspraken
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Verhoging van je pensioen (1)



Actuele dekkingsgraad van SPUN en Pensioenfonds PGB bij overgang is
bepalend voor de waardeoverdracht
Als SPUN hogere dekkingsgraad heeft dan Pensioenfonds PGB krijg je een
verhoging van je pensioen

6

Verhoging van je pensioen (2)




Verschil in dekkingsgraad is indicatie voor verhoging; verschillende
factoren bij exacte bepaling
Verhoging krijg je levenslang
Toegekend in 2 delen:






Grootste deel z.s.m. na overdracht
Klein deel als liquidatie van SPUN is afgerond

Pensioengerechtigden merken effect binnen 3 maanden met
terugwerkende kracht
Andere deelnemers krijgen verhoging van aanspraken


Zij merken effect als ze met pensioen gaan

Voorbeeld
 Jaarlijks pensioen € 10.000
 Dekkingsgraadverschil van 6%
 Betekent structurele verhoging tot € 10.600

Pensioen
van
€ 10.000

+ 6% =

Pensioen
van
€ 10.600
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Welke informatie krijg je nog van SPUN?



Regulier UPO over het jaar 2018: een verplicht nummer
Stop UPO met begeleidende brief
 Overzicht met je pensioenrechten/aanspraken zoals overgedragen
naar Pensioenfonds PGB
 Kan tot enkele maanden na overdracht duren
 Controleer dit goed met het overzicht dat je daarna krijgt van
Pensioenfonds PGB
- Klopt er iets niet, neem dan contact op met de Klantenservice van
Pensioenfonds PGB



Slotbrief
 Nadat de liquidatie van SPUN is afgerond
 Hierin staat het laatste deel van de mogelijke verhoging
 Naar verwachting eind 2019
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Tot slot







Er komt een eind aan 23 jaar SPUN
SPUN heeft voor de deelnemers goede resultaten behaald
Jammer dat SPUN stopt, maar onvermijdelijk
Namens het bestuur: hartelijk dank voor jullie vertrouwen
In Pensioenfonds PGB hebben we goede en sterke nieuwe
uitvoerder gevonden
Tijd voor nadere kennismaking!
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Uw pensioen van
Naar

Rob Handgraaf
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Uw pensioen bij PGB in 2016

3 september 2015

Inhoud

Inhoud

• over PGB
• Communicatie PGB
– Lopende uitkeringen
– slapers

• vragen

11

Wie is Pensioenfonds PGB?

Dekkingsgraad: 108,3
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Overname uitkeringen per 1-4-2019

• Per 1 april 2019 gaan wij de uitkeringen betalen van SPUN.
• Onze betaaldatum is de 19e van iedere maand
– tenzij de 19e in het weekend valt, dan betalen wij de vrijdag voor het
weekend uit.

– als blijkt dat we meer tijd nodig hebben voor de inregeling keren we in
april uit op de betaaldatum van de oude uitvoerder. Nooit later dan u
gewend bent.

• Als bijlage bij de eerste specificatie (in april) zit een brief met informatie over:
- Contactgegevens
- Betaaldatum
- Evt andere bijzonderheden

• Ieder jaar in jan/febr sturen we nieuwe specificaties, en tussentijds alleen als
er iets wijzigt in de netto uitkering.

• Over 2019 zult u 2 Jaaropgaven ontvangen: 1 van de oude uitvoerder over de
maanden jan t/m maart en 1 van ons over de maanden april t/m december.
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Oud werknemers
en werknemers ETC Nederland

•

Algemene brief inzake de overgang naar PGB

•

Beschikbaarstelling portaal PGB (medio oktober 2019)
– Abonneren op digitaal kwartaalbericht
– Reglement (pensioen 123)
– Inzicht in bestaande rechten (medio november)
– Aanvragen pensioen, berekenen mogelijkheden

•

Welkomst brief met overgenomen rechten binnen 1 maand na afronding
implementatie (moet aansluiten op stopcommunicatie van SPUN)
– Indexatie zit hier al in, eventueel nog een kleine extra verhoging naar
verwachting eind 2019
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•

1x per 5 jaar een UPO

•

Indexatie in de toekomst afhankelijk van dekkingsgraad

Vragen?

?
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Bedankt voor uw aandacht!

Pensioenfonds PGB
Zwaansvliet 3
1081 AP Amsterdam
020 541 84 18
www.pensioenfondspgb.nl
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