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Afgelopen 5 jaar steeds duurzamer belegd
Sinds 2015 zet Pensioenfonds PostNL stappen in het verduurzamen van de
beleggingsportefeuille. We hebben gekozen voor twee van de doelstellingen van
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de Verenigde Naties op het gebied van duurzaam beleggen: ‘gezondheid’ en
‘welzijn en klimaat’. Snel meer informatie?

Bekijk de MVB-pagina

Inzicht in pensioen voor later?
We hebben weer een Uniform Pensioenoverzicht voor u gemaakt, dat in april
digitaal voor u klaarstaat op onze website. Hierin ziet u hoeveel pensioen u op dit
moment bij ons heeft opgebouwd en hoeveel u in de toekomst krijgt. Benieuwd
naar uw totale pensioen, dus ook bij vorige werkgevers en de AOW? Kijk dan op
www.mijnpensioenoverzicht.nl. U ziet er ook een inschatting van uw netto
inkomen na pensioneren. U logt in met uw DigiD.

Naar mijn Uniform Pensioenoverzicht

Extra pensioen sparen via IPS
Met individueel pensioensparen (IPS) bouwt u extra pensioen op voor later. Via uw
salaris wordt een bedrag (eenmalig of maandelijks) aan uw IPS-rekening
toegevoegd en voor u belegd. U bepaalt ieder jaar opnieuw of u deelneemt.
Onlangs heeft u hierover een brief ontvangen. Wilt u sparen? Download het
formulier 'Keuzeformulier Individueel Pensioensparen' op de website, vul het in en
lever dit in bij uw salarisadministratie.

Klik hier voor het formulier
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Hoe staat het pensioenfonds ervoor?
Eind maart was de beleidsdekkingsgraad 107,3% Eind februari was deze 105,6%.
De beleidsdekkingsgraad is dus gestegen. Wat betekent dit voor uw pensioen?

Lees meer over de beleidsdekkingsgraad

Enthousiast deelnemerspanel
Eind maart organiseerden we het derde deelnemerspanel. Dit stond voor een
belangrijk deel in het teken van het nieuwe pensioenstelsel. Verder was er een
terugkoppeling van wat we met de uitkomsten van vorige panels hebben gedaan.
En er is gesproken over hoe we mensen kunnen bereiken voor wie digitale
communicatie lastig of onmogelijk is. Wilt u een volgende keer ook meedoen?

Stuur ons dan een mailtje
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