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Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat uw medewerkers die vanaf 2020 58 jaar worden, zelf een
keuze kunnen maken tussen een stabiel of een variabel pensioen. Ook leest u dat onze
financiële situatie in het derde kwartaal is verslechterd ondanks een goed rendement. En
dat de premie voor de PGB-basismiddelloonregeling in 2020 gelijk blijft en het bestuur de
noodzakelijke premieverhoging heeft doorgeschoven naar 2021.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Nieuw: uw medewerker kiest voor een stabiel óf variabel pensioen
Medewerkers die vanaf 2020 58 jaar worden óf dan
beginnen met kapitaal opbouwen bij ons, maken zelf een
belangrijke keuze over hun pensioen: willen ze als ze met
pensioen gaan een stabiel óf een variabel pensioen?
Uw medewerker kiest zelf wat bij hem of haar past
Totdat uw medewerker 58 wordt, beleggen wij het
opgebouwde pensioenkapitaal volledig. Daarna kan dat
veranderen. Dat hangt af van de keuze die uw
medewerker maakt over het pensioen dat hij of zij later
krijgt: Wil uw medewerker dan een stabiel pensioen? Of
wil hij of zij een variabel pensioen? De keuze die uw
medewerker maakt, bepaalt hoe wij voor hem of haar
beleggen tot de pensioendatum.

Lees verder

Financiële situatie in derde kwartaal verslechterd ondanks goede rendement
De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is in het
derde kwartaal helaas verslechterd. Dit lag niet aan het
rendement, dat was over de eerste 9 maanden 14,8%.
Net als veel andere pensioenfondsen is Pensioenfonds
PGB flink geraakt door de scherpe rentedaling in
augustus.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 september 2019

104,1%

Lees verder

In memoriam: Freek Busweiler 1950-2019

Deze keer geen column, maar een terugblik op het leven
en werken van bestuurslid Freek Busweiler. Hij overleed
op woensdag 18 september geheel onverwacht, op 69jarige leeftijd.

Lees verder

Premie blijft in 2020 gelijk, extra verhoging in 2021
De premie voor de PGB-basismiddelloonregeling is voor
2020 vastgesteld op 24%. Het percentage blijft hierdoor
gelijk aan het premiepercentage in 2019. Het bestuur
heeft een noodzakelijke premieverhoging doorgeschoven
naar 2021 om sociale partners en ondernemingen met
een middelloonregeling bij Pensioenfonds PGB ruim de
tijd te geven om zich in te stellen op een aanzienlijk
hogere premie voor hun pensioen. De basispremie gaat in
2021 omhoog met 4%-punt en wordt dan 28%. Voor
sectoren met een beschikbare premieregeling wordt de
premie op een andere manier berekend.

Lees verder

Laat uw stem horen: doe binnenkort mee aan ons werkgeversonderzoek!
Bent u tevreden over ons? Wat vindt u van onze dienstverlening en informatie? En hoe
kijkt u aan tegen het nieuwe pensioenstelsel? Wij horen graag uw antwoord op deze
vragen zodat we u in de toekomst nog beter van dienst kunnen zijn. Daarom ontvangt u
binnenkort een uitnodiging voor een online onderzoek. Laat u ook uw stem horen?
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