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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
2016 is bijna voorbij. Een goed moment om u in deze nieuwsbrief te informeren over uw
pensioen in 2017. Daarnaast kijkt bestuurder Arnold Verplancke in zijn column vooruit op
zijn vertrek bij Pensioenfonds PGB.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Uw pensioen stijgt niet mee met prijzen
De pensioenen bij Pensioenfonds PGB gaan niet omhoog
per 1 januari 2017. Onze financiële situatie is niet goed
genoeg om een toeslag te kunnen geven. Dat betekent
helaas dat uw pensioen niet stijgt, terwijl de prijzen wel
iets zijn gestegen.
Minimale kans op verlaging van pensioenen
Onze financiële situatie is in de afgelopen maanden wel
verbeterd. Daardoor is de kans dat we de pensioenen in
2017 moeten verlagen nog kleiner geworden.
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Column van Arnold Verplancke
Een nieuwe lente, een nieuw geluid.
Met deze dichtregel snoer ik mensen graag de mond,
als ze me vragen waarom ik de komende lente ga
stoppen als bestuurder van Pensioenfonds PGB.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 november 2016

96,0%
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Veelgestelde vraag
Vanaf wanneer krijg ik pensioen?
U krijgt bij ons pensioen vanaf de 1e dag van de maand
waarin u voor het eerst AOW krijgt. De leeftijd waarop uw
AOW ingaat, hangt af van wanneer u bent geboren. Bent
u geboren na 1954? Dan is uw AOW-leeftijd 67 jaar en 3
maanden. Of dit is later. Vanaf 2022 hangt de AOWleeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden. U
berekent hier wanneer uw AOW ingaat.
U kunt wellicht eerder met pensioen gaan. Maar later met
pensioen gaan kan ook. Of misschien wilt u gedeeltelijk
met pensioen gaan en gedeeltelijk blijven werken. Lees
meer over eerder of later met pensioen gaan.
Goed om te weten
Als u geboren bent na 1954 rekent de pensioenplanner
in www.mijnpgbpensioen.nl nog met een pensioendatum
van 67 jaar.
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