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Toeslagverlening 2019

Informatie voor alle gepensioneerden en gewezen deelnemers
Geachte,
U ontvangt pensioen van Pensioenfonds Staples of u hebt pensioen opgebouwd bij Pensioenfonds
Staples. Elk jaar beslist het bestuur van het pensioenfonds over de mate waarin uw pensioen
meestijgt met de prijzen. Dit noemen we toeslagverlening. In deze brief leest u hier meer over.
Uw pensioen is per 1 januari 2019 verhoogd met 1,84%
De financiële positie van het pensioenfonds is goed genoeg om de volledige toeslag te verlenen.
De pensioenen van gepensioneerden en gewezen deelnemers worden verhoogd met 1,68%. Bij
het verlenen van toeslag moet rekening worden gehouden met wettelijke regels. Het
pensioenfonds mag pas volledig toeslag verlenen bij een beleidsdekkingsgraad van 121,9%. Eind
november was de beleidsdekkingsgraad 123,5%, dat is hoog genoeg om de volledige toeslag te
verlenen. Daarnaast was er ruimte om een toeslag van 0,16% te verlenen om in het verleden
gemiste toeslag gedeeltelijk in te halen. In totaal is uw pensioen daarom verhoogd met 1,84%.
Indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren
Pensioenfonds Staples is een van de weinige pensioenfondsen in Nederland die de pensioenen de
afgelopen jaren heeft verhoogd. De kans dat de komende vijf jaar (volledig) toeslag wordt verleend
is aanwezig. Korten van de pensioenen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf
jaar is de kans op korten klein, maar niet uitgesloten.
Bekijk de actuele stand van uw pensioen in Mijn Staples Pensioen
Wilt u weten hoeveel pensioen u hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Staples? Log dan in op Mijn Staples
Pensioen via pensioenfondsstaples.nl/mijnstaplespensioen. Dit kan met uw DigiD.
Jaarlijks een Uniform Pensioen Overzicht
Jaarlijks ontvangt u uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) digitaal in Mijn Staples Pensioen. Als u
uw e-mailadres hebt geregistreerd in MijnStaples Pensioen ontvangt u ook per e-mail een bericht
wanneer het Uniform Pensioenoverzicht klaarstaat.

IBAN NL56ABNA0413648001
Kamer van Koophandel: 41079169
te Amsterdam

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen
8.30 uur en 17.00 uur bereiken via telefoonnummer 020-426 63 20 of via e-mail
pensioenservice@pensioenfondsstaples.nl. Of kijk op www.pensioenfondsstaples.nl.
Met vriendelijke groet,
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