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Reageren: 

Laat ons weten wat u van 
deze digitale nieuwsbrief 
vindt op onze website.  

 
Nieuwsbrief in een nieuwe vorm 
 
U kijkt naar de eerste versie van de digitale nieuwsbrief van Pensura. 
Bij het verschijnen van de papieren nieuwsbrief vorig jaar, kondigden 
we deze ontwikkeling al aan. Via de digitale snelweg kan Pensura u 
sneller en actueler informeren over belangrijke pensioenzaken. 
Uiteraard zijn we benieuwd wat u van de nieuwsbrief vindt. We horen 
het graag.  

 
 

  

 

 

Pensura gaat digitaal! 
 
Pensioenfonds Pensura heeft besloten in 
de loop van 2016 zo veel mogelijk digitaal 
te gaan communiceren. Je ontvangt in de 
loop van 2016 meer informatie daarover 
op uw postadres. Daarin leest u ook hoe u 
ervoor kunt zorgen dat u uw persoonlijke 
pensioeninformatie ook op papier blijft 
ontvangen.  
 
Lees meer...  

 

 
 

 
Hebt u de nieuwe website al gezien?  
 
Op 1 september is de volledig vernieuwde website van Pensura de lucht 
in gegaan. Aan het online adres is niets veranderd, maar de website 
die er staat is helemaal veranderd. U kunt de website overal en altijd 
raadplegen; alle informatie over uw pensioenregeling op uw 
smartphone, tablet, laptop of vaste computer. Onder aan de 
websitepagina’s vindt u standaard een feedback-knop. Laat ons weten 
wat u van de nieuwe website vindt!  
 
Lees meer...  

 
 

 
Regel al uw pensioenzaken digitaal 
 
Lees niet alleen op de website wat u moet doen voor uw pensioen, 
maar regel het meteen achter de inlog. Uw persoonlijke 
pensioeninformatie wordt beschikbaar gesteld via de beveiligde 
omgeving Mijn Pensioencijfers. Log in met DigiD en u kunt zien hoeveel 
pensioen u kunt verwachten.  
 
Lees meer...  

https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3049282/58/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048055/60/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048056/61/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048054/62/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048057/63/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048055/59/


 
 

 
Financiële positie Pensura: herstelplan ingediend 
bij DNB 
 
De nieuwe pensioenregels zorgen er in algemene zin voor dat uw 
pensioen minder snel verhoogd of verlaagd zal worden. Die nieuwe 
regels leiden er echter wel toe, dat de financiële positie van Pensura 
minder goed is geworden. Het fonds had voor de invoering van de 
nieuwe wetgeving al een herstelplan ingediend bij De Nederlandsche 
Bank. In het herstelplan zijn maatregelen opgenomen om de financiële 
positie te verbeteren, waarbij goed gekeken is naar de evenwichtige 
belangenafweging voor alle betrokkenen bij ons pensioenfonds.  
 
Lees meer...  

 
 

  

 

 

Uw pensioen wordt niet 
verhoogd 
 
Het bestuur van Pensura heeft besloten 
om uw pensioen per 1 januari 2016 niet te 
verhogen. Dat heeft te maken met de 
financiële situatie waarin het 
pensioenfonds zich bevindt.  
 
Lees meer...  

 

 
 

 
Wijzigingen in bestuur Pensura 
 
Sander van Horssen is in de zomer afgetreden als bestuurder. Mark 
Layton stopt aan het einde van dit kalenderjaar en Nico Mooij treedt 
per 1 juli 2016 af. Het bestuur bedankt de heren voor hun inzet voor 
het fonds en wenst hun opvolgers veel succes. Er is nog plek voor een 
vertegenwoordiger namens de werknemers in het 
pensioenfondsbestuur.  
 
Lees meer...  

 
 

  

 

 

AOW-leeftijd gaat sneller naar 
67 jaar 
 
Vanaf een bepaalde leeftijd ontvangt u 
AOW-pensioen van de overheid. De leeftijd 
waarop u voor het eerst AOW-pensioen 
ontvangt, gaat in stappen omhoog naar 67 
jaar. De regering wil dat de AOW-leeftijd 
sneller stijgt. Wilt u weten wat uw AOW-
leeftijd straks naar verwachting is?  
 
Lees meer...  

 

 
 

 
Vragen? Wij helpen u graag! 
 
Naast alle digitale informatie kunt u al uw vragen over pensioen ook 

https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048058/64/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048059/66/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048060/67/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048061/69/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048059/65/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048061/68/


 

stellen aan de helpdesk van het pensioenfonds. Die is telefonisch 
bereikbaar tijdens kantooruren, op 088-1163010. U kunt ook mailen 
naar pf-pensura@azl.eu.  
 
Lees meer...  
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https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3048062/70/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3047083/71/
https://dbaseserver.mistermail.nl/t/1682247/51188527/3047084/73/

