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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over de premie voor 2018. Ook kunt u lezen
dat onze financiële situatie verder is verbeterd.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Basispremie middelloonregeling blijft 24 procent in 2018
De premie voor de basispensioenregeling van
Pensioenfonds PGB blijft volgend jaar 24 procent.
De pensioenrichtleeftijd verandert wel. Die gaat wettelijk
van 67 naar 68.
De premie die u betaalt, is afgeleid van de basispremie.
U krijgt hierover een brief zodra de premie in het najaar
definitief is vastgesteld.
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Verbetering financiële situatie zet door
Onze financiële situatie is in het tweede kwartaal van
2017 verder verbeterd. Dat komt door de hogere rente en
het rendement op onze beleggingen in zakelijke waarden.
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Column van Arnold Verplancke
Over de fransjieze
Als de pensioenpremie 24 procent is, betaal ik dan echt
bijna een kwart van mijn salaris aan Pensioenfonds PGB?
Nee dus.
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Dekkingsgraad gestegen naar 100,8%; waardeoverdracht weer mogelijk
Nu onze dekkingsgraad boven de 100 procent ligt, mogen
wij weer meewerken aan individuele waardeoverdrachten.
Deelnemers die ons eerder vroegen om hun pensioen
mee te nemen naar Pensioenfonds PGB, krijgen een brief
van ons.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 30 juni 2017

100,8%
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Najaarscongres 2017

Digitaal jaarverslag

Het stelsel voor werknemerspensioen
verandert de komende jaren. Hoe? Dat
weten we nog niet. Om te horen wat u
belangrijk vindt en hoe u denkt over de
vernieuwing van pensioen, houden we op
donderdag 14 september een congres in
het Postillion Hotel in Bunnik. Het officiële
gedeelte duurt van half 2 tot ongeveer half
5. Er is een lunch (inloop) vooraf. Wilt u
ook meepraten?

We leggen graag duidelijk uit wat we doen
met het geld dat u en uw werknemers
hebben betaald voor pensioen. Daarom
hebben we dit jaar een digitaal magazine
gemaakt met de belangrijkste informatie uit
het jaarverslag.
Lees verder
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