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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. U ziet ook op welke dagen wij uw pensioen in 2018 uitbetalen.
En u leest meer over de vragenlijst die u 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 uw antwoord willen weten.
Daarom krijgt u eind oktober van ons een vragenlijst van
onderzoeksbureau Motivaction. We stellen het zeer op
prijs als u de enquête invult. Zodat we u nog beter van
dienst kunnen zijn.

Veelgestelde vraag
Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Wij maken uw pensioen elke maand rond de 19de aan
u over.
Dit zijn de dagen waarop wij uw pensioen in
2018 overmaken:
-

vrijdag 19 januari
maandag 19 februari
maandag 19 maart
donderdag 19 april
vrijdag 18 mei
dinsdag 19 juni
donderdag 19 juli
vrijdag 17 augustus
woensdag 19 september
vrijdag 19 oktober
maandag 19 november
woensdag 19 december

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 dat afgelopen week werd
gepresenteerd. ’

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.
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