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Geachte ,
Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel gaat er veel veranderen. Daarom nodigen we
u in deze nieuwsbrief uit om uzelf aan te melden voor een digitale groepsontmoeting op 22
juni met onze voorzitter Jochem Dijckmeester. Verder leest u dat de financiële situatie van
Pensioenfonds PGB is verbeterd. Daarnaast geven wij onze reactie op de vertraging van
het nieuwe pensioenstelsel en zetten we stappen op weg naar een beter klimaat. En er is
een nieuwe column van Edwin de Jong.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

Vraag het onze voorzitter
Ga op dinsdag 22 juni in gesprek met onze
voorzitter Jochem Dijckmeester en Siert
Vos, onze expert op het gebied van het
nieuwe pensioenstelsel. Samen vertellen ze
tijdens de digitale groepsontmoeting wat er
al bekend is over het nieuwe pensioen. U
kunt vertellen wat u ervan vindt en uw
vragen stellen. Aanmelden kan via
communicatie@pensioenfondspgb.nl
Lees artikel

Verbetering financiële situatie zet door in eerste kwartaal
"Onze dekkingsgraad steeg door de hogere
rente en het rendement op onze
beleggingen in aandelen. Door de hogere
rente hebben we minder geld in kas nodig
om de pensioenen nu en in de toekomst te
kunnen uitbetalen." Dit zegt
bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester in
ons eerste kwartaalbericht van 2021.
Lees artikel

Vertraging nieuwe stelsel: ‘jammer maar begrijpelijk’
De nieuwe pensioenwet gaat een jaar later
in dan eerder verwacht: op 1 januari 2023.
Daardoor kan de invoering van het nieuwe
stelsel vertraging oplopen. Dat heeft
minister Wouter Koolmees van Sociale
Zaken laten weten aan de Tweede Kamer. U
leest hier onze reactie.
Lees artikel

Een nieuwe stap naar een beter klimaat
Pensioenfonds PGB heeft zich aangesloten
bij het Commitment Klimaatakkoord van de
Pensioenfederatie. Ook werden wij
supporter van de ‘Task force on Climaterelated Financial Disclosures’ (TCFD).
Pensioenfonds PGB heeft als missie ‘een
goed pensioen in een leefbare wereld’.
Lees artikel

Column van
Edwin de Jong

Laat uw partner niet in de steek
Weet u wat er voor uw partner is geregeld als u
overlijdt? Lees de column

Bestuurslid

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
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