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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte ,
In deze editie van PGB Bericht leest u dat ondanks het verlies op onze beleggingen over
2018, de kans op korten in 2020 klein blijft. Verder leest u dat uw pensioen niet mee
stijgt met de prijzen en leggen we in een nieuw filmpje uit wat scheiden betekent voor uw
pensioen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Financiële situatie verslechterd, kans op korten in 2020 blijft klein
Na negen maanden met een stijgende lijn, is onze
financiële situatie alsnog in het laatste kwartaal van 2018
verslechterd. Dat kwam door fors dalende
aandelenrendementen en een lagere rente. Ondanks het
verlies op onze beleggingen over 2018, hoeven we op dit
moment geen rekening te houden met een verlaging van
de pensioenen in 2020.

Lees verder

Uw pensioen stijgt niet mee met de prijzen
De pensioenen bij Pensioenfonds PGB gaan niet omhoog
per 1 januari 2019. Onze financiële situatie is niet goed
genoeg om een toeslag te kunnen geven.

Lees verder

Kort filmpje over scheiden en pensioen
We hebben een nieuw animatiefilmpje gemaakt over de
gevolgen voor uw pensioen als u gaat scheiden. Bekijk
het filmpje op onze website.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 december 2018

108,7%

Lees verder

Column van Jochem Dijkmeester
Als het niet anders kan
Januari is voor mij als pensioenfondsbestuurder altijd een
spannende maand. In deze maand maken wij namelijk de
balans op over het jaar ervoor. Vorige week publiceerden
wij de uitkomsten hiervan, en hieruit blijkt dat 2018 toch
wel zeer teleurstellend is afgelopen.

Lees verder

Onderzoek: tevredenheid stijgt
De kennis over pensioen en de tevredenheid met onze
dienstverlening zijn gestegen. Zo blijkt uit onderzoek
onder onze deelnemers.

Lees verder

Engelstalige informatie deelnemers uitgebreid
Steeds vaker verwelkomen we buitenlandse deelnemers
bij Pensioenfonds PGB. We begrijpen dat deze
deelnemers niet altijd Nederlands spreken of Nederlands
kunnen lezen. Om de pensioencommunicatie ook voor
deze groep begrijpelijk te houden, hebben we de
afgelopen periode een aantal communicatiemiddelen
vertaald naar het Engels.

Lees verder

Nieuwe regels voor kleine pensioenen
Bent u geen deelnemer meer in onze pensioenregeling?
Bijvoorbeeld omdat u wisselt van baan. Dan heeft u
mogelijk meerdere kleine pensioenpotjes bij verschillende
pensioenfondsen staan. De regels voor kleine pensioenen
zijn veranderd vanaf 1 januari 2019, omdat de
administratiekosten voor deze kleine pensioenen vaak niet
opwegen tegen de waarde.

Lees verder
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