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Heb jij nog ergens
een (heel) klein
pensioen?
Kom in actie!
De regels voor kleine (tot € 474,11) en hele kleine (tot
€ 2,-) pensioenen veranderen per 1 januari 2019. Welke
gevolgen dat voor jou kan hebben? Je leest het hieronder.
Log met je DigiD in op www.mijnpensioenoverzicht.nl
om te bekijken of je nog ergens een (heel) klein pensioen
hebt staan. Daar vind je ook de contactgegevens van jouw
pensioenfondsen.

Heb je een pensioen van € 2,- of minder?
Maak voor 1 januari 2019 een keuze!
Je hebt 2 mogelijkheden:
1. Uitbetalen: het pensioenfonds kan de afkoopwaarde van
het pensioen op jouw bankrekening storten. Gaat het om
ons pensioenfonds? Neem dan contact op met onze help-

desk om je wens door te geven. De contactgegevens vind je
op de achterkant van deze nieuwsbrief. Let op: de overheid
ziet dit als inkomen. Dat betekent dat je er belasting over
moet betalen en dat het mogelijk gevolgen heeft voor
toeslagen of uitkeringen.
2. Overdragen: het pensioenfonds kan de waarde over
dragen naar jouw huidige pensioenfonds. Bij ons fonds
kun je waardeoverdracht aanvragen door met je DigiD in te
loggen op de beveiligde omgeving van onze website.
Als je geen actie onderneemt, dan vervalt je hele kleine
pensioen per 1 januari 2019.
Lees verder op pagina 2

Geef je e-mailadres aan ons door!
Digitale
communicatie is
sneller, goedkoper en beter voor het milieu. Om je digitaal te k
 unnen
Pensioenpost
digitaal?
informeren
over
jouwwww.trueblue.nl
pensioen hebben en
we geef
wel jejee-mailadres
nodig.
Dat geef je door via
Dat kan! Ga
naar
e-mailadres
door.
Mijn
Pensioencijfers,
jouw
persoonlijke
online
omgeving
bij
ons
fonds.
Pensioenpost digitaal: handig, snel én goed voor het milieu. Wil je helemaal geen
informatie digitaal ontvangen? Dan kun je dat ook aangeven in Mijn Pensioencijfers.
Aanmelden voor de digitale nieuwsbrief gaat via het aanmeldformulier op www.trueblue.nl.
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Heb je een pensioen onder € 474,11
per jaar?

Je hebt 1 optie: Automatische waardeoverdracht
Als je na 1 januari 2019 uit dienst gaat en je hebt een pensioen
opgebouwd van minder dan € 474,11 (bruto per jaar, bedrag
2018) dan wordt jouw pensioen automatisch overgedragen
aan je nieuwe pensioenfonds. Zo zorgen we ervoor dat je als
je met pensioen gaat niet met heel veel kleine pensioenpotjes
blijft zitten óf dat je geen pensioen meer overhoudt, omdat je
alle kleine bedragen al eerder uitbetaald hebt gekregen.

Als deze situatie zich bij jou voordoet, dan krijg je op dat
moment daarover uiteraard van ons een brief.
Als jouw nieuwe pensioenfonds de overdracht van jouw
opgebouwde pensioen bij ons fonds heeft verwerkt, dan
informeert het je daarover.

Word jij ook wijzer in geldzaken?
Geldzaken zijn niet onze favoriete bezigheid. De mensen die voor hun lol een financiële
planning voor zichzelf en hun gezin maken, zijn waarschijnlijk op één hand te tellen.
Toch vinden we het allemaal wel belangrijk om na te denken over onze financiële toekomst.
Maar het is zo ingewikkeld… Of toch niet?
Het initiatief Wijzer in Geldzaken helpt daarbij. Op www.wijzeringeldzaken.nl vind je informatie over
uiteenlopende financiële onderwerpen, van pensioen tot hypotheek tot studie en alles daar tussenin.
Kortom, heb je een financiële vraag? Je wordt wijzer op Wijzer in Geldzaken.
Voor vragen over je pensioen kun je natuurlijk ook rechtstreeks bij ons terecht. Onze contactgegevens
vind je op de achterkant van deze nieuwsbrief.

Heb je al eens nagedacht
over deeltijdpensioen?
Ga je bijna met pensioen maar wil je nog niet helemaal
stoppen met werken? Dan kun je kiezen voor deeltijd
pensioen. Je gaat voor een deel met pensioen, maar blijft
ook nog voor een deel werken. Let op: deze keuze geldt
alleen voor de middelloonregeling.

Wanneer kun je met deeltijdpensioen?
Je kunt met deeltijdpensioen als je ouder bent dan 55 jaar,
maar jonger dan 69. Bovendien moet je werken en pensioen
minimaal 1 jaar willen combineren. Als je kiest voor deeltijdpensioen blijf je pensioen opbouwen over de uren die je
werkt. Voor de andere uren krijg je een pensioenuitkering.
Je pensioenopbouw stopt als je 67 jaar wordt. Op je 70ste
verjaardag gaat je pensioenuitkering volledig in.

Hoe dan?

Als je gebruik wil maken van deeltijdpensioen, maak dan
allereerst afspraken met je werkgever daarover. Verder is
het belangrijk dat je contact met ons opneemt, minstens
6 maanden voordat je je deeltijdpensioen wil laten ingaan.
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Na je aanvraag krijg
je van ons een opgave
met bedragen voor de
nieuwe situatie. Als
je daarmee akkoord
gaat, regelen wij de
rest.

Ga je voor je 60ste met deeltijdpensioen?

Stuur ons dan een kopie van de afspraken die je met je
werkgever hebt gemaakt. Daar moet minimaal in staan voor
hoeveel uur je gebruik gaat maken van deeltijdpensioen.

Ga je op je 67ste met pensioen?

Als je op je 67ste met pensioen gaat krijg je een half jaar van
tevoren van ons een aanvraagformulier. Op dat formulier kun
je aangeven dat je kiest voor deeltijdpensioen. Natuurlijk
maak je dan ook afspraken met je werkgever over de uren die
je blijft werken.

Twee nieuwe leden in
Raad van Toezicht
Onze Raad van Toezicht heeft sinds 1 juli 2018 twee nieuwe leden: Renate Poldner en Jessica Matelski.
Beide nieuwe leden brengen vanuit hun ervaring en achtergrond expertise en een constructief kritische blik
mee op het functioneren van het pensioenfonds. Ook zorgen zij voor meer diversiteit binnen ons fonds.

Renate Poldner

Jessica Matelski

Renate Poldner werkte na

Jessica Matelski behaalde

het behalen van haar master

een master in bedrijfs

in bedrijfskunde en finan-

economie aan de Universiteit

cieel recht aan de Erasmus

van Amsterdam en r ondde

Universiteit Rotterdam als

de opleiding certified

consultant bij KPMG in de

pensioenexecutive af

pensioensector. Gedurende deze periode heeft zij diverse

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook was zij

pensioenfondsen, pensioenuitvoerders en vermogens

deelnemer aan de Pensioenlab Academie. Matelski

beheerders geadviseerd.

werkte tussen 2004 en 2015 bij diverse banken en
vermogensbeheerders, waaronder ABN AMRO, Royal

Poldner heeft sinds 2007 haar eigen onderneming en is

Bank of Scotland en Goldman Sachs Asset Management.

werkzaam als adviseur voor diverse pensioenfondsen

In deze laatste functie hield zij zich bezig met het relatie-

en pensioenuitvoerders. Belangrijke thema’s waarmee

beheer van de institutionele klanten van de bank.

zij ervaring heeft, zijn onder meer risicomanagement,
projectmanagement, interne beheersing en compliance.

De jaren 2016 en 2017 gebruikte Matelski voor bijscholing

Bij de Raad van Toezicht zal zij zich focussen op het

en ouderschapsverlof. Vanuit deze achtergrond heeft zij

risicomanagement van het fonds.

een scherp zicht op uitdagingen waar een fondsbestuur
voor staat. Matelski zal zich binnen de Raad van Toezicht
voornamelijk richten op het vermogensbeheer van het
fonds.

Geïnteresseerd in pensioen?
Dan zijn wij op zoek naar jou!
Ben je altijd al geïnteresseerd geweest in pensioenzaken? En ben je een aandachtig volger van
alles wat gebeurt rondom je eigen pensioen en ons pensioenfonds? Dan zijn wij op zoek naar jou!
In de komende nieuwsbrieven willen we deelnemers interviewen die een duidelijke mening hebben over
pensioen en alles wat daarmee samenhangt. En die tevens hun verhaal willen delen met de andere deel
nemers van TrueBlue.

Aanmelden

Ben jij zo’n deelnemer? Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar trueblue@azl.eu. Vermeld daarin je
voor- en achternaam, je leeftijd en de naam van je huidige werkgever. Wellicht kom je dan met jouw verhaal
(en een mooie foto) in een volgende nieuwsbrief te staan.
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Wist je dat...
…je op je UPO kunt zien wat je aan pensioen hebt
opgebouwd bij ons fonds?

Je kunt zien wat je hebt opgebouwd voor jezelf en voor je
nabestaanden. Omdat alle pensioenfondsen en verzekeraars hetzelfde pensioenoverzicht gebruiken, kun je jouw
pensioenoverzicht gemakkelijk vergelijken met dat van je
partner.

…je elk jaar een UPO van ons ontvangt?

Mijn Pensioencijfers, je persoonlijke online omgeving bij ons
pensioenfonds.

…op onze website een voorbeeld van een UPO staat
met uitgebreide uitleg?

Zo kun je eenvoudig zien wat waar staat en welke onder
delen je goed moet controleren. Je vindt het voorbeeld-UPO
op www.trueblue.nl bij TrueBlue-regelingen en Uniform
Pensioenoverzicht.

Als werknemer of gepensioneerde ontvang je elk jaar een
pensioenoverzicht. Oud-werknemers die hun pensioen bij ons
hebben laten staan, ontvangen dit overzicht minimaal elke
5 jaar. Je kunt jouw pensioenoverzichten ook terugvinden in

Mogelijk verlagen
van pensioenen in
middelloonregeling
De financiële situatie van ons fonds is op dit moment niet
goed. Als we dat niet snel genoeg kunnen verbeteren,
dan moeten we mogelijk in juli 2020 de (opgebouwde)
pensioenen in de middelloonregeling verlagen.
Hoeveel we moeten verlagen is afhankelijk van de econo
mische ontwikkelingen de komende jaren. Uiteraard volgen
wij die ontwikkelingen nauwgezet en houden we je op de
hoogte via de website en via deze nieuwsbrief.

Onze financiële positie
wordt gemeten aan de
hand van de beleidsdekkingsgraad. Die moet minimaal 104,1% zijn.
Eind september 2018 was de beleidsdekkingsgraad 99,8%.

Meer weten over de financiële situatie van ons fonds?
Surf naar www.trueblue.nl en klik op ‘Over TrueBlue’.
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