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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij ontvangt u PGB Bericht, de digitale nieuwsbrief van Pensioenfonds PGB. Zoals u
ziet heeft de nieuwsbrief een nieuw uiterlijk gekregen. Wat niet is veranderd, is dat de
nieuwsbrief vol staat met belangrijke informatie over uw pensioen. Zo leest u in deze
versie van PGB Bericht onder meer over renteafdekking, de nieuwe voorzitter van de
VVG en de uitkomsten van onderzoek dat de Pensioenfederatie onlangs uitvoerde. Wij
wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Pensioenvermogen gedeeltelijk beschermd tegen rentedaling
De rente blijft maar dalen. En dat leidt tot veel zorgen bij
pensioenfondsen, ook bij Pensioenfonds PGB. Door de
extreem lage rente daalt ook de dekkingsgraad. Had het
pensioenfonds niet meer moeten doen om zich daartegen
te beschermen? Die vraag kreeg het pensioenfonds
onlangs.

Lees verder

Onderzoek Pensioenfederatie: kennis = vertrouwen
Slechts weinig werknemers hebben kennis over hun
pensioen. Dat is een van de redenen voor gebrek aan
vertrouwen in het werknemerspensioen. Wie meer weet
van zijn pensioen en het Nederlandse pensioenstelsel,
heeft ook meer vertrouwen in pensioen. Dat is de
belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat de
koepelorganisatie van pensioenfondsen, de
Pensioenfederatie, onlangs heeft gehouden. Wilt u meer
weten over de uitkomsten van het onderzoek en veel
voorkomende misverstanden over pensioen?

Lees verder

Column van Arnold Verplancke

Feestje verpesten?
Wilt u een verjaardagsfeestje grondig verpesten? Dan
moet u over pensioenen beginnen, terwijl jong en oud
nog broederlijk gezellig een glaasje drinken. Foute
boel. De twee kampen tekenen zich onmiddellijk af en
ze bestoken elkaar met botsende meningen alsof het
lege bierblikjes zijn.

Lees verder

Brexit slecht voor dekkingsgraad

Veelgestelde vraag

De uitslag van het Britse referendum
over uittreding uit de Europese Unie had
een negatief effect op de dekkingsgraad
van Pensioenfonds PGB. Na het besluit
van Groot-Brittannië uit de EU te
stappen, zijn de rente en de
aandelenkoersen flink gedaald.
Daardoor daalde onze dekkingsgraad

Hoe geef ik mijn nieuwe rekeningnummer
door?

Het makkelijkste is het wanneer u uw
nieuwe rekeningnummer aan ons
doorgeeft via www.mijnpgbpensioen.nl.
Maar u kunt ons ook een e-mail of brief
sturen.

Lees verder

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 juni 2016

97,5%

Lees verder

Nieuwe voorzitter VVG

Bedankt voor uw deelname!

Jos van Rijsingen is de nieuwe
voorzitter van de Vereniging van
Gepensioneerden van Pensioenfonds
PGB (VVG-PGB). Hij is de opvolger van
Victor Doorn en neemt namens
gepensioneerden plaats in het
verantwoordingsorgaan van
Pensioenfonds PGB.

U ontving onlangs een online vragenlijst
van onderzoeksbureau Motivaction. Zij
onderzoeken voor ons hoe u denkt over
uw pensioen bij Pensioenfonds PGB.
Het onderzoek is afgerond. Er hebben
maar liefst 3.356 mensen aan
meegedaan. Hartelijk bedankt daarvoor!
De resultaten leest u in een volgende
nieuwsbrief.
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