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Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat Pensioenfonds PGB besloten heeft tot een tijdelijke
versoepeling van de premie-inning als gevolg van de coronacrisis. Ook leest u over de
Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die de overheid op 17
maart heeft opengesteld. En dat wij maatregelen hebben genomen om er zeker van te zijn
dat we ons werk kunnen blijven doen. Jochem Dijckmeester bespreekt in zijn nieuwe
column de onrust op de financiële markten. Ook gaat hij in op de vraag: ‘hoe houden wij de
winkel open?'
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
N.B. Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?
Nieuws

Premie betalen tijdens coronacrisis
De coronacrisis heeft ingrijpende gevolgen
voor ons allemaal. Niet alleen zijn veel
bedrijven (nagenoeg) gesloten, ook verkeert
een aantal sectoren die bij Pensioenfonds
PGB aangesloten zijn momenteel in
(financieel) zwaar weer. Wij zijn ons hiervan
zeer bewust en begrijpen dat u hierdoor
mogelijk in betalingsproblemen kunt komen.
Daarom heeft het bestuur van
Pensioenfonds PGB besloten tot een
tijdelijke versoepeling van de premie-inning
Lees artikel

Gevolgen noodmaatregel voor pensioenopbouw
Vanwege de coronacrisis heeft de regering
op 17 maart een Tijdelijke Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)
opengesteld. Deze regeling houdt in dat u
onder voorwaarden gebruik kunt maken
van een overheidsvergoeding tot maximaal
90% van de loonsom.
Lees artikel

Coronavirus: we blijven digitaal en telefonisch bereikbaar
Om het coronavirus te bestrijden, zijn veel
bedrijven gesloten of wordt er bij deze
bedrijven zo veel mogelijk thuis gewerkt.
Ook Pensioenfonds PGB heeft maatregelen
genomen, om er zeker van te zijn dat we ons
werk kunnen blijven doen. In ieder geval tot
6 april 2020 is het niet mogelijk om fysiek bij
ons op bezoek te komen. Ons kantoor is
gesloten. U kunt ons wel gewoon blijven
mailen en bellen. Het kan wel iets langer
duren dan normaal voordat u ons aan de lijn
krijgt.
Lees artikel

Kort bericht

PGB Bericht deelnemers
Deze week krijgen uw medewerkers ook een PGB Bericht van ons. In deze
nieuwsbrief lezen zij welke gevolgen de noodmaatregel heeft voor hun
pensioenopbouw. En dat de verspreiding van het coronavirus gevolgen heeft voor de
financiële situatie van Pensioenfonds PGB. Maar ook dat wij bereikbaar blijven voor
als uw medewerkers vragen hebben over hun pensioen.

Column van
Jochem Dijckmeester

Voorzitter

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
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101,9%

Thuisblijven om coronavirus
Over hoe we "de winkel open houden”, de
onrust op de financiële markten en klaar blijven
staan om uw vragen te beantwoorden. Lees de
column
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Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vind u van dit nieuwsbericht?
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