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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer De Jong,
In deze nieuwsbrief leest u dat u vanaf nu uw eigen communicatievoorkeuren kunt
instellen. Verder leest u dat onze financiële situatie in september iets is verbeterd nadat
deze in augustus sterk verslechterd was door een daling van de rente. Ook kunt u een in
memoriam lezen over ons bestuurslid Freek Busweiler, die plotseling is overleden. Dit tot
grote droefenis van zijn naasten en alle betrokkenen bij het pensioenfonds.
Wordt u 58 in of na 2020? Dan maakt u op uw 57e voortaan een belangrijke keuze over
uw pensioen: wilt u als u met pensioen gaat een stabiel óf een variabel pensioen?
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Digitaal communiceren? Kies zelf wanneer wel en wanneer niet!
U kunt vanaf nu voor meerdere onderwerpen aangeven of
u digitaal met ons wilt communiceren. Dat is makkelijk en
veilig voor u. En het scheelt kosten. Leg uw
communicatievoorkeuren vast via mijnpgbpensioen.nl en
geef uw e-mailadres aan ons door.

Lees verder

Nieuw: u kiest op uw 57e voor een stabiel óf variabel pensioen
Wordt u 58 in of na 2020? Dan maakt u op uw 57e
voortaan een belangrijke keuze over uw pensioen: wilt u
als u met pensioen gaat een stabiel óf een variabel
pensioen?
U kiest zelf wat bij u past
Tot uw 58e beleggen wij uw opgebouwde
pensioenkapitaal volledig. Daarna kan dat veranderen.
Dat hangt af van de keuze die u maakt over het pensioen
dat u later krijgt: Wilt u dan een stabiel pensioen? Of kiest
u voor een variabel pensioen? De keuze die u maakt
heeft gevolgen voor de manier waarop wij voor u
beleggen totdat u met pensioen gaat.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 september 2019

104,1%
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In memoriam: Freek Busweiler 1950-2019

Deze keer geen column, maar een terugblik op het
leven en werken van bestuurslid Freek Busweiler. Hij
overleed op woensdag 18 september geheel
onverwacht, op 69-jarige leeftijd.
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Financiële situatie in september iets verbeterd
Onze financiële situatie is in september iets verbeterd ten
opzichte van de maand ervoor. Dat heeft de kans op het
verlagen (‘korten’) van de pensioenen in 2020 wat kleiner
gemaakt, hoewel deze nog steeds aanwezig is.
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