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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over uw premie in 2018 en over onze
financiële situatie. Ook kunt u lezen over uw verbeterde pensioenoverzicht op
mijnpgbpensioen.nl. En wist u al dat Pensioenfonds PGB een prijs heeft gekregen voor
zijn beleggingsbeleid?
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Uw premie blijft gelijk, uw regeling verandert wel
De premie voor de middelloonregelingen bij
Pensioenfonds PGB verandert volgend jaar niet. Tenzij
uw werkgever een andere afspraak hierover maakt.
Er verandert wel iets in de pensioenregelingen.
Dat komt omdat de pensioenrichtleeftijd door wettelijke
regels omhoog gaat. Deze leeftijd gaat per 1 januari 2018
omhoog van 67 naar 68 jaar. Aan de hand van de
pensioenrichtleeftijd berekenen wij uw premie en
pensioen. Dit is overigens niet de datum waarop u
werkelijk met pensioen gaat: uw AOW-leeftijd blijft het
uitgangspunt.

Lees verder

Uw pensioen stijgt niet mee met de prijzen
De pensioenen bij Pensioenfonds PGB gaan niet omhoog
per 1 januari 2018. Onze financiële situatie is niet goed
genoeg om een toeslag te kunnen geven. Dat betekent
helaas dat de pensioenen niet stijgen, terwijl de kosten
voor levensonderhoud wel iets zijn gestegen.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 november 2017

105,4%

Lees verder

Meer overzicht over uw pensioen
Om uw pensioen overzichtelijk te houden hebben we op
mijnpgbpensioen.nl een nieuw pensioenoverzicht
ontwikkeld. Onder ‘mijn pensioengegevens’ ziet u In één
oogopslag hoeveel pensioen u op dit moment bij ons
heeft staan en welk pensioen u later kunt krijgen (op
basis van de laatst bekende loongegevens).

Column van Jochem Dijckmeester
Het pensioen van de ‘gewone normale’ Nederlander
Het onderwerp pensioen in het regeerakkoord leeft! Ik
duik nu graag wat meer de diepte in. Want hoe kunnen we
kijken naar de ‘buffer’?

Lees verder

'Beste pensioenfonds van Nederland'
Pensioenfonds PGB is op een Internationale
pensioenconferentie in Praag uitgeroepen tot het beste
pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds kreeg
de IPE-onderscheiding voor zijn dynamische
beleggingsbeleid.

Lees verder

Bedankt voor uw deelname!

Stel uw vraag over beleggingen

U ontving onlangs een uitnodiging voor
een online onderzoek naar onze
communicatie en dienstverlening. Het
onderzoek is inmiddels afgerond. Er
hebben maar liefst 7.877 mensen aan
meegedaan. Hartelijk bedankt daarvoor!
De resultaten leest u in de volgende editie
van PGB Bericht.

Wat heeft u altijd al willen weten over ons
beleggingsbeleid? Stel uw vraag aan Rob
Heerkens, onze bestuurder op het gebied
van vermogensbeheer. Hij beantwoordt ze
graag. De meest originele vragen worden
bovendien gepubliceerd in ons
pensioenmagazine PGB Beeld (maart
2018).
Stuur uw vraag voor 12 januari naar
communicatie@pensioenfondspgb.nl.
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