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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer de Jong,
In deze nieuwsbrief leest u dat we de pensioenen in 2020 niet gaan verhogen, maar de
kans op verlaging minimaal is. Ook leest u dat er een geldwijzer voor nabestaanden is
gelanceerd. En de uitbetalingsdata van uw pensioen in 2020 zijn bekend.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Geen verhoging van de pensioenen in 2020, kans op verlaging is minimaal
De pensioenen bij Pensioenfonds PGB gaan niet omhoog
per 1 januari 2020. Onze financiële situatie is niet goed
genoeg om te kunnen ‘indexeren’. De kans dat
Pensioenfonds PGB de pensioenen in 2020 moet
verlagen (‘korten’) is minimaal. Dat komt omdat onze
dekkingsgraad sinds september voldoende is gestegen na
een forse daling in augustus, en nu ruim boven de
ondergrens ligt. Het definitieve besluit over het niet
verlagen van de pensioenen wordt door het bestuur
genomen op basis van de dekkingsgraad op 31 december
2019. Medio januari informeren wij u hierover.

Uitbetalingsdata 2020 bekend
Wij maken uw pensioen elke maand rond de 19e aan u
over. De eerstvolgende uitbetaaldatum is donderdag
19 december. De data van uitbetaling van uw pensioen in
2020 zijn ook bekend. Deze vindt u op onze website.

Lees verder

Geldwijzer Nabestaanden gelanceerd
Kan ik de huur of de hypotheek nog wel betalen als mijn
partner overlijdt? Het inkomen van samenwonenden en
gehuwden kan fors dalen als een van beiden overlijdt.
Zeker als er geen partnerpensioen is. Dat is de reden dat
de Pensioenfederatie, de SVB en het Nibud samen een
online tool hebben ontwikkeld: geldwijzernabestaanden.nl.
Deze geldwijzer geeft een overzicht van de financiële
regelingen na overlijden.
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Column van Jochem Dijckmeester
Rust aan het ‘pensioenfront’
Zo vlak voor de feestdagen kijk ik terug op een jaar
waarin veel is gebeurd op het gebied van pensioen.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 november 2019

103,1%
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Wij wensen u fijne feestdagen
en een gezond 2020!
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