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In deze nieuwsbrief leest u dat Pensioenfonds PGB de pensioenen in 2021 niet kan
verhogen, maar de kans op verlaging klein is. Ook leest u dat Pensioenfonds PGB zijn
klimaatbeleid verder aanscherpt en dat de betaaldata voor 2021 bekend zijn.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

Pensioenfonds PGB scherpt klimaatbeleid verder aan
Pensioenfonds PGB heeft zijn klimaatbeleid
aangescherpt met twee concrete besluiten:
1. Bedrijven die meer dan 25% van hun
omzet of elektriciteitswinning uit
kolen, schaliegas en/of teerzandolie
halen, worden uitgesloten.
2. Pensioenfonds PGB wil zijn CO2voetafdruk voor het eind van 2022
met 50% verlagen.
Met beide besluiten willen we een bijdrage
leveren aan de doelen van het
klimaatakkoord van Parijs. De besluiten
gaan in op 1 januari 2021
Lees artikel

Geen verhoging van de pensioenen in 2021, kans op verlaging is klein
De pensioenen bij Pensioenfonds PGB gaan
niet omhoog per 1 januari 2021. Onze
financiële situatie is niet goed genoeg om te
kunnen verhogen. Daarvoor moet onze
dekkingsgraad hoger zijn dan 110%. De
kans dat Pensioenfonds PGB de
pensioenen in 2020 moet verlagen (‘korten’)
is klein. Dit komt omdat onze dekkingsgraad
ruim boven de kritische ondergrens ligt. Het
definitieve besluit over het niet verlagen van
de pensioenen wordt door het bestuur
genomen op basis van de dekkingsgraad op
31 december 2020. Medio januari
informeren wij u hierover.
Lees artikel

Meld u aan voor ons klantenpanel
Op maandag 7 en dinsdag 8 december
organiseerden wij enkele digitale
bijeenkomsten met ons klantenpanel.
Tijdens deze bijeenkomsten wisselden wij
met onze panelleden van gedachten over
onder andere de verschillende vormen van
digitaal communiceren. Wilt u ook
meedenken in ons klantenpanel? Geef het
aan ons door op mijnpgbpensioen.nl.

Betaaldata 2021 bekend
Wij maken uw pensioen elke maand rond de
19e aan u over. De eerstvolgende
betaaldatum is vrijdag 18 december. De
dagen waarop wij uw pensioen in 2021 aan
u overmaken zijn ook bekend. Deze vindt u
op onze website
Lees artikel

Wij wensen u fijne
feestdagen en
een gezond 2021!

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
30 november 2020

Snel naar:
Data van uitbetaling
Financiële situatie
Over mijn pensioen

96,5%
Lees meer

Uw mening is belangrijk voor ons...

Wat vindt u van dit nieuwsbericht?
Goed

Kan beter

Slecht
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