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Coronavirus: het laatste pensioennieuws
 
Het coronavirus raakt ons allemaal. Ook op de �nanciële markten zijn de e�ecten

zichtbaar. De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de

afgelopen maanden fors gedaald. Ook Pensioenfonds Cargill merkt hiervan de

gevolgen.

 

Lees meer over de gevolgen
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Uitvoering Beschikbare Premieregeling vanaf 1

juni 2020 door Aegon Cappital
 
Vanaf 1 juni 2020 zal de uitvoering van de Beschikbare Premieregeling (BPR) door

Cargill worden ondergebracht bij Aegon Cappital. De verandering betreft alleen

het BPR-deel van de pensioenregeling. De uitvoering van de middelloonregeling

blijft gewoon bij Pensioenfonds Cargill. De BPR is een relatief kleine activiteit voor

het fonds die het fonds onevenredig veel werk en kosten oplevert. Het

uitgangspunt van zowel Cargill als het fonds is dat u zo weinig mogelijk van deze

verandering merkt. Voor u als deelnemer zijn alle aspecten van de BPR vóór en na

de overdracht gelijkwaardig. Alle deelnemers die een pensioenkapitaal hebben

vanuit de BPR, hebben hierover een brief ontvangen begin mei. Heeft u geen brief

ontvangen, dan verandert er voor u niets.

 
 

 
 

Interview met Rob van Leeuwen, voorzitter RvT
Pensioenfonds Cargill, over het werk van de RvT

 
Rob van Leeuwen (65) vervult vele rollen in de pensioensector. Bij Pensioenfonds

Cargill is hij voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT). “Het laat zich moeilijk

uitleggen, maar gevoelsmatig heb ik echt iets met dit fonds”, zegt Rob

desgevraagd. Hij is dan ook graag bereid om iets over het werk van de RvT te

vertellen.

 

Lees meer over het werk van de RvT
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Vragen?
 

Neem contact op!
 
Heeft u vragen over uw pensioenregeling of wilt u meer informatie? Neemt u dan

contact op met pensioendesk van Cargill. De pensioendesk is bereikbaar van

maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur, via (050) 582 79 99. U kunt uw

vraag ook e-mailen naar pensioen@cargillpensioen.nl.

 
Nieuw in UPO: uw pensioen als het mee- of

tegenzit
 
In mei heeft u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. In het UPO ziet u

hoeveel pensioen u tot nu toe bij Pensioenfonds Cargill heeft opgebouwd. Maar

ook wat u kunt verwachten als u met pensioen gaat. En wat uw partner en

kinderen krijgen als u overlijdt. Nu kunt u óók bekijken hoe uw pensioen eruitziet

als het meezit of tegenzit.

 

Lees meer over de vooruitblik
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