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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief vindt u de resultaten van ons deelnemersonderzoek. Ook leest u
meer over de kans op verlaging van de pensioenen. Dit laatste heeft u wellicht al
gelezen in de editie van PGB Bericht, die we maken voor werkgevers. U ontving gisteren
per ongeluk onze nieuwsselectie voor werkgevers. Stond daarin informatie die u ook in
uw eigen nieuwsbrief had willen lezen? Of heeft u ideeën over hoe wij u (en andere
deelnemers) beter kunnen informeren? Meld u dan aan voor ons klantenpanel!
Wij wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Liever iets meer risico met kans op hoger pensioen
De mening van onze deelnemers en gepensioneerden
telt. Daarom hebben we, net als in 2013 en 2015, een
onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek stonden 3 thema's
centraal: risicobereidheid, maatschappelijk verantwoord
beleggen en tevredenheid. De belangrijkste conclusies
zijn:
De risicobereidheid is toegenomen.
Maatschappelijk verantwoord beleggen mag niet ten
koste gaan van het rendement.
Er bestaan nog veel misverstanden over het
pensioenstelsel.
Lees verder

Nog altijd kleine kans op verlaging pensioenen
Of verlaging van de pensioenen in 2017 nodig is, weten
we nog niet. Dat kunnen we pas beoordelen aan de hand
van onze dekkingsgraad op 31 december 2016.
Onze financiële situatie is in de afgelopen 3 maanden iets
verbeterd. Onze actuele UFR-dekkingsgraad steeg licht.
In de komende maanden kan een schok op de financiële
markten echter zorgen voor een nieuwe daling van de
dekkingsgraad. Als de actuele dekkingsgraad op 31
december te laag is, moeten we helaas de
pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen in
2017 verlagen.
Peggy Wilson, bestuurslid Pensioenfonds PGB: “Een
eventuele verlaging zal waarschijnlijk niet voor medio
2017 plaatsvinden. En mocht het zover komen, dan
smeren we de verlaging in principe uit over 10 jaar. De
meeste van onze deelnemers zien dat liever dan een
grote verlaging van meerdere procenten ineens.”
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via
PGB Bericht en www.pensioenfondspgb.nl.

Column van Arnold Verplancke
Nog steeds solidair
Sommige opiniemakers schreeuwen van de daken dat
mensen helemaal niet meer solidair willen zijn met elkaar.
Daar klopt niets van, tenminste niet bij onze deelnemers.

Lees verder

Premie basisregeling omhoog
De premie die Pensioenfonds PGB vraagt voor
middelloonregelingen gaat omhoog. Wat dit voor u als
deelnemer betekent is nog niet duidelijk.
Dat komt omdat we veel verschillende regelingen
uitvoeren. Ook kunnen sociale partners in bedrijfstakken
en ondernemingen besluiten hun regeling aan te passen.
We houden u hierover op de hoogte.
Heeft u een beschikbare premieregeling? Dan wordt de
premie op een andere manier berekend.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 september 2016

96,2%

Lees verder

Meld u aan voor ons klantenpanel!

Veelgestelde vraag

Heeft u ideeën over hoe wij u (en andere
deelnemers) beter kunnen informeren?
Doe dan mee met ons klantenpanel! De
volgende bijeenkomst vindt plaats in
november in Amsterdam Buitenveldert. U
krijgt een vergoeding voor uw deelname en
u hoeft geen pensioenkennis te hebben
om deel te kunnen nemen.
Bel of mail ons om u aan te melden of voor
meer informatie op 020 541 82 00 of
ks@pensioenfondspgb.nl.

Moet ik mijn verhuizing doorgeven?
Verhuist u in Nederland? Dan hoeft u niets
te doen. Uw gemeente geeft dan uw
nieuwe adres aan ons door. Verhuist u in
of naar het buitenland? Stuurt u dan een
e-mail naar: ks@pensioenfondspgb.nl.
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