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Geachte ,
In deze nieuwsbrief leest u dat de verspreiding van het coronavirus ook gevolgen heeft voor
de financiële situatie van Pensioenfonds PGB. En dat wij maatregelen hebben genomen om
er zeker van te zijn dat we ons werk kunnen blijven doen. Zo worden de pensioenen gewoon
overgemaakt, zoals u van ons gewend bent. 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
Nieuws

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.
Lees artikel

Meer zorgen over effect coronavirus
De zorgen over de economische gevolgen
van de verspreiding van het coronavirus in
de hele wereld zijn toegenomen. Dat heeft
gevolgen voor alle pensioenfondsen in
Nederland, dus ook voor Pensioenfonds
PGB. Door de fors gedaalde koersen van
aandelen neemt het vermogen af. Door de
lagere rente is er volgens de wettelijke regels
juist meer vermogen nodig om de
toegezegde pensioenen in de toekomst te
kunnen betalen. Deze twee ontwikkelingen
zorgen er samen voor dat de financiële
situatie – de dekkingsgraad - is
verslechterd.
Lees artikel

Column van
Jochem Dijckmeester

Voorzitter

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
29 februari 2020

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...
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