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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat ondanks het verlies op onze beleggingen over 2018, de
kans op korten in 2020 klein blijft. En dat de premie en kerncijfers 2019 bekend zijn.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Financiële situatie verslechterd, kans op korten 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.
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Premie en kerncijfers 2019 bekend
De nieuwe premies en kerncijfers voor de verplichte
pensioenregelingen zijn bekend. Hoeveel
pensioenpremie betaalt u in 2019? En hoeveel
pensioen bouwen uw werknemers op?
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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.
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Pensioenfonds PGB steunt MVB-afspraken pensioensector
Ruim 70 pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds
PGB, hebben zich verbonden aan een initiatief om als
pensioensector werk te maken van maatschappelijk
verantwoord beleggen. Er zijn hierover afspraken
gemaakt met de overheid, vakbonden en
maatschappelijke organisaties.
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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.
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Over op UPA; geef voor de laatste keer jaarloongegevens door
Vanaf januari 2019 geeft u, of uw administratiekantoor, de pensioengegevens via
Uniforme Pensioenaangifte (UPA) aan ons door. Dat doet u vanuit uw salarispakket.
UPA werkt snel, efficiënt en er is minder kans op fouten. Voordat u via UPA gegevens
aan ons stuurt, geeft u voor de laatste keer de jaarloongegevens over 2018 aan ons
door. Doet u dit uiterlijk 28 februari? U krijgt dan zo snel mogelijk een juiste
eindafrekening.
Heeft u vragen over het doorgeven van de jaarloongegevens over 2018? Neem dan
contact op via 020 541 8104. In de afgelopen periode kreeg u informatie over hoe u uw
administratie klaar maakt voor UPA. Wilt u meer weten over UPA? Kijk dan op
pensioenfondspgb.nl/UPA. Of u bekijkt onze speciale UPA-webinar.
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