Pensioenfonds PGB
Nieuws voor werkgevers

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
U ontvangt hierbij PGB Bericht voor werkgevers. In deze nieuwsbrief leest u meer over
onze financiële situatie en de ontwikkeling van de premie volgend jaar. Verder is er
nieuws over onze Engelstalige website en de introductie van Pensioen 1-2-3.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

2e Kwartaalbericht

Jaarverslag 2015

De beleidsdekkingsgraad van
Pensioenfonds PGB is in het 2 e kwartaal
van 2016 gedaald naar 97,5%. Het
rendement in die periode bedroeg 3,9%.
Lees meer over onze financiële situatie
en de gevolgen van de ‘Brexit’ in ons
kwartaalbericht.

Pensioenfonds PGB kreeg in 2015 meer
deelnemers en werkgevers. Ook het
vermogen nam toe. De kosten voor het
beheer van de pensioenen en het
pensioenvermogen daalden vorig jaar. Dat
is te lezen in ons jaarverslag.

Lees verder

Lees verder

Premie in 2017 opnieuw omhoog
De premie die Pensioenfonds PGB rekent voor
middelloonregelingen gaat in 2017 opnieuw omhoog. Dat
betekent dat werkgevers en werknemers meer
pensioenpremie moeten betalen als hun regeling hetzelfde
blijft. De premieverhoging is nodig door de daling van de
rente: de kosten van de inkoop van pensioen stijgen
hierdoor. Hoe hoog de premie voor de basisregeling
volgend jaar wordt, is nog niet duidelijk. Dat beslist het
bestuur in het najaar
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Column van Arnold Verplancke
Delen of niet
'Nee ik hoef dat pensioen van haar niet. Scheiden is
scheiden, laten we consequent zijn.' Hij stelde het zonder
boosheid maar beslist. 'Dat is in je eigen nadeel,'
reageerde hun gezamenlijke advocaat bezorgd. En zij
knikte er bij: 'Ik heb immers meer opgebouwd dan jij.
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Engelstalige website

U komt toch ook?!

Onze website is nu ook in het Engels
beschikbaar. Als u bovenin bij het
vlaggetje van taal wisselt, vindt u
Engelstalige informatie over de
belangrijkste pensioenonderwerpen. Heeft
u medewerkers die geen Nederlands
spreken? Zij vinden hier de belangrijkste
informatie over hun pensioen. En onze
digitale nieuwsbrief in het Engels. Zo
hopen we u nog beter van dienst te zijn!

Op 8 september vindt onze jaarlijkse
Pensioeninformatiemiddag plaats in
Nunspeet. We gaan die dag graag met u in
gesprek over actuele ontwikkelingen en de
gevolgen daarvan voor uw
pensioenregeling. Zo besteden we
aandacht aan de pensioenpremie en het
aangescherpte instemmingsrecht van
ondernemingsraden bij pensioen.
Aanmelden kan nog tot 15 augustus.
Meld je aan!

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 juni 2016

97,5%
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Pensioen 1-2-3: pensioeninformatie
vernieuwd

UPO in de maak

Uw werknemers krijgen voortaan uitleg
over hun pensioenregeling in 3 lagen. Dat
noemen we Pensioen 1-2-3. In laag 1
lezen ze in 5 minuten wat er wel en niet in
hun pensioenregeling zit. In Laag 2 wordt
deze informatie toegelicht en in Laag 3
staan alle details. Hierdoor krijgen ze beter
inzicht in de keuzes die ze hebben en de
gevolgen.

In augustus of september ontvangen uw
medewerkers hun jaarlijkse
pensioenoverzicht (UPO). Hierin lezen zij
hoeveel pensioen ze bij ons hebben
opgebouwd, hoeveel pensioen ze later
kunnen krijgen (bij gelijke opbouw) en wat
er is geregeld voor hun partner en/of
kind(eren).
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