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U k ri jgt  een gedeeltel i jk e toeslag

We doen ons best om uw pensioen elk jaar te verhogen met een toeslag. Door

in�atie gaat de koopkracht van uw pensioen namelijk langzaam achteruit.

Toeslagverlening (ook wel indexatie genoemd) kan dit compenseren.

Ook dit jaar krijgt u een gedeeltelijke toeslag. Dat is nog steeds eerder

uitzondering dan regel in Nederland, want veel pensioenfondsen in Nederland

hebben het moeilijk en kunnen geen toeslag verlenen.

Lees meer
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Financiële situat ie

Dat Pensioenfonds DNB een toeslag kan verlenen is goed nieuws. Tegelijkertijd

zien we dat de prijzen sneller stijgen dan de pensioenen. Dat noemen we

indexatieachterstand. Om die achterstand te kunnen inlopen, moet de

beleidsdekkingsgraad stijgen.

Bek ijk  het  verloop van de dek k ingsgraad >

Blog v an Roeland v an Vledder

Roeland van Vledder is voorzitter van Pensioenfonds DNB. Hij blikt terug op de

achterliggende maanden. ‘Een paar dagen na de bestuurswissel zag de wereld

er opeens heel anders uit door de coronacrisis. Iedereen werd opeens

geconfronteerd met een nieuwe situatie. Zo ook Pensioenfonds DNB.’  

Lees de blog van Roeland van Vledder >
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De medew erk ers v an de Pensioendesk  staan

v oor u k laar!

Vragen over pensioen? Bel of mail ons.

Doe mee aan ons onderzoek : geef  uw  mening

ov er Pensioenfonds DNB

Pensioenfonds DNB hecht waarde aan uw mening over onze communicatie. Met

onze communicatie richten we ons immers rechtstreeks tot u en dat willen we

zo goed en helder mogelijk doen. U kunt ons daarbij helpen. We vinden het

belangrijk om te weten hoe u over onze communicatie denkt. Wat gaat er goed?

Wat kan er beter?

Lees meer

Pensioenak k oord belangri jk e stap v erder: w i j

houden u op de hoogte

Rond de zomer van 2019 sloten het kabinet en de sociale partners een

pensioenakkoord op hoofdlijnen. Vervolgens onderhandelden ze nog een jaar

over de uitwerking van dat akkoord. Op vrijdag 12 juni 2020 werden het kabinet

en de sociale partners het ook hierover eens. Wat betekent dit voor de

deelnemers van Pensioenfonds DNB?

Lees meer
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De Pensioendesk is te bereiken via (050) 582 79 79, of stuur uw e-mail naar:

dnbpensioeninfo@tkppensioen.nl.

Volg ons op LinkedIn

U ontvangt deze e-mail omdat u pensioen opbouwt of pensioen ontvangt van Pensioenfonds DNB

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
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