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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over onze financiële situatie, de
premieverhoging en de kans op verlaging van de pensioenen. Ook vindt u het verslag
van onze pensioeninformatiemiddag terug.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Inkoop pensioen duur door rente: premie in 2017 omhoog
Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft de premie
2017 voor de basismiddelloonregeling vastgesteld. Zoals
verwacht is de basispremie verhoogd van 21,5% naar
24%. De reden voor de premieverhoging is de hoge prijs
die op dit moment voor de inkoop van pensioen moet
worden betaald. Een van de belangrijkste oorzaken
daarvan is de lage rente.
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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.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 september 2016

96,2%
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Verslag pensioeninformatiemiddag
Pensioenfonds PGB hield op 8 september een
pensioeninformatiemiddag voor sociale partners,
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en
andere relaties. Onze bestuurders gaven presentaties
over:
de strategie van het pensioenfonds
de uitkomsten van het deelnemersonderzoek;
het uitgebreidere instemmingrecht van
ondernemingsraden;
de stijging van de pensioenpremie in 2017;
de gevolgen van de lage dekkingsgraad;
de toekomst van ons pensioenstelsel.
Lees meer in ons verslag van de
pensioeninformatiemiddag.

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.
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3e Kwartaalbericht

Bedankt voor uw deelname!

De beleidsdekkingsgraad van
Pensioenfonds PGB is in het 3e kwartaal
van 2016 gedaald naar 96,2%. Het
rendement in die periode bedroeg 2,9%.
Daardoor steeg de actuele dekkingsgraad. Lees meer over onze financiële
situatie in ons kwartaalbericht.

U ontving onlangs een online vragenlijst
van onderzoeksbureau Motivaction. Zij
onderzoeken voor ons hoe u denkt over
uw pensioen bij Pensioenfonds PGB. U
leest de resultaten in de volgende
nieuwsbrief. Hartelijk bedankt voor uw
deelname!
De resultaten van een vergelijkbaar
onderzoek onder onze deelnemers en
gepensioneerden zijn nu al te lezen op
onze website.
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Pensioengevend salaris grafimedia cao aangepast
Bent u werkgever in de grafimedia? Dan kreeg u begin 2016 een brief van ons met
informatie over het gewijzigde pensioengevend salaris vanaf 2016. In de loop van 2016
besloten sociale partners om ook de persoonlijke toeslag mee te nemen in het
pensioengevend salaris. Zij besloten hiertoe na reacties vanuit de bedrijfstak. Als u niet
op de hoogte bent van die wijziging, past u waarschijnlijk al enige tijd een verkeerd
loonbegrip toe. Controleert u daarom of uw administratie nog klopt.
Staat het pensioengevend salaris goed in uw administratie?
Vanaf 1 januari 2016 bouwen uw werknemers pensioen op over hun bruto maandsalaris
op 1 januari, inclusief een persoonlijke toeslag. Dat salaris vermenigvuldigen we met 12
(of 13 als u elke 4 weken salaris uitbetaalt) en tellen daar de ploegentoeslag bij op, die
de werknemer daadwerkelijk heeft gekregen. Over dit bedrag wordt 8% vakantietoeslag
berekend. De overuren tellen niet mee.
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