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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte,
In deze editie van PGB Bericht leest u over ons nieuwe bestuurslid Freek Busweiler.
Verder leest u in deze editie over de financiële cijfers van het 1e kwartaal van 2018. En
de engagementrapportages die Pensioenfonds PGB per 2018 ieder kwartaal publiceert
op pensioenfondspgb.nl.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Nieuw bestuurslid: Freek Busweiler
Freek Busweiler is onlangs benoemd als bestuurslid bij
Pensioenfonds PGB. Hij zit in het bestuur namens
gepensioneerden. Freek Busweiler gaat zich bezig
houden met de communicatie van het pensioenfonds. Hij
doet dit samen met collega-bestuurslid Jochem
Dijckmeester. Freek Busweiler richt zich met name op de
pensioencommunicatie, terwijl Dijckmeester de public
affairs voor zijn rekening neemt.
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Stijgende financiële lijn van 2017 zet niet door
Onze financiële situatie is niet verder verbeterd in het 1e
kwartaal van 2018. Door een terugval op de
aandelenmarkten bleef het rendement achter. De actuele
UFR-dekkingsgraad daalde in het 1e kwartaal van
108,7% naar 107,2%. Onze beleidsdekkingsgraad steeg
nog wel van 106,1% naar 107,7%. Dat komt omdat het
een gemiddelde is over 12 maanden.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 april 2018

108,0%
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Column van Jochem Dijckmeester
Heeft drie jaar besturen in de pensioensector mij
10 jaar ouder gemaakt?
Een gesprek met een paar collega-bestuurders
veroorzaakte laatst bijna een vroege midlifecrisis….
Want al was ik zelf nog in de veronderstelling “jong” te
zijn, misschien dacht mijn omgeving daar heel anders
over. Was ik ongemerkt “oud” geworden…?
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Resultaten engagementactiviteiten op pensioenfondspgb.nl
Voortaan publiceert Pensioenfonds PGB de resultaten van
zijn engagementactiviteiten op pensioenfondspgb.nl. Zo
voerde BMO GAM (die deze activiteiten namens
Pensioenfonds PGB uitvoert) in het 4e kwartaal van 2017
diverse gesprekken met Shell en ExxonMobil over hun
transitiebeleid en de CO2-voetafdruk. En met Nestlé over
kinderarbeid in de cacaoketen. Het doel van deze
gesprekken is om bedrijven via een dialoog te bewegen
tot structureel ander en beter gedrag.
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Nieuw initiatief: kennis delen via Netspar
Pensioenfonds PGB is sinds kort kennispartner van
Netspar, een denktank op het gebied van pensioen en
oudedagsvoorziening. Via Netspar denkt Pensioenfonds
PGB mee over de toekomst van pensioen in Nederland.
Pensioenfonds PGB is blij met de mogelijkheden die het
partnerschap biedt.
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Persoonsgegevens in veilige handen
Vanaf 25 mei geldt een nieuwe wet ter bescherming van
persoonsgegevens: Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Op basis van de nieuwe
wet gaat Pensioenfonds PGB de persoonsgegevens extra
beschermen. Zodat u zeker weet dat uw gegevens in
veilige handen zijn.
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