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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u dat ons beleid voor duurzaam beleggen is
aangepast. En u leest meer over de vragenlijst die een groot aantal deelnemers
binnenkort van ons krijgt. Omdat we graag willen weten hoe we u nog beter kunnen
informeren en helpen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Uw mening telt!
Bent u tevreden over ons? Weet u hoe uw
pensioen is geregeld en hoe het
pensioengeld wordt beheerd? Komt u wel
eens op onze websites? Dat zijn vragen
waarop wij graag het antwoord willen
weten. Daarom krijgt een groot aantal
deelnemers binnenkort van ons een
vragenlijst van onderzoeksbureau
Motivaction. Als u een vragenlijst krijgt,
stellen we het zeer op prijs als u de
enquête invult. Zodat we u nog beter van
dienst kunnen zijn.

Onze financiële situatie is verder verbeterd
Door de iets gestegen rente daalden onze verplichtingen.
Daarbij kwam een rendement over het 3e kwartaal van
1,9 procent. De beleidsdekkingsgraad steeg hierdoor naar
103,7 procent op 30 september. De stijging van de
dekkingsgraad betekent helaas niet dat we nu al aan
verhoging van de pensioenen kunnen gaan denken, aldus
voorzitter Ruud Degenhardt in het kwartaalbericht.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 september 2017

103,7%

Lees verder

Column van Jochem Dijckmeester
Het pensioen van de ‘gewone normale’ Nederlander
De ‘gewone normale’ Nederlander wil een meer
persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling
en hij wil af van de doorsneepremie. Tenminste, dat staat
in het regeerakkoord.

Lees verder

Beleid duurzaam beleggen aangepast
Pensioenfonds PGB belegt niet meer in bedrijven die
tabak produceren. De lijst met bedrijven waarin niet wordt
belegd omdat ze zijn betrokken bij de productie van
controversiële wapens, is uitgebreid. En er wordt meer
werk gemaakt van engagement: in gesprek gaan met
bedrijven waarin pensioengeld is belegd en stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen. Hiermee zijn een aantal
belangrijke wensen van deelnemers ingevuld die uit ons
onderzoek naar duurzaam beleggen (2016) kwamen.

Lees verder over ons uitsluitingsbeleid
Lees verder over engagement

Jonger dan 40? Denk met ons mee!
Samen met ons klantenpanel bekijken we regelmatig of
onze informatie beter kan.
We missen in ons panel nog jongere deelnemers tot 40
jaar. Ben je jonger dan 40? En wil je met ons
meedenken? Meld je dan hiervoor aan. Pensioenkennis is
niet nodig. Als lid van ons panel krijg je een paar keer per
jaar een vragenlijst en/of een uitnodiging voor een
bijeenkomst in Amsterdam-Buitenveldert.
Daar staat natuurlijk een vergoeding tegenover.
Bel of mail ons om je aan te melden of voor meer
informatie op 020 541 82 00 of ks@pensioenfondspgb.nl.
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