Pensioenfonds PGB
Nieuws voor werkgevers

Lees hier de online versie

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over de premie voor 2018. En over het
nieuwe werkgeversportaal. Ook kunt u lezen dat onze financiële situatie verder is
verbeterd.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Basispremie blijft gelijk, pensioenregeling verandert
Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft de premie
2018 voor de basismiddelloonregeling definitief
vastgesteld. Deze basispremie blijft volgend jaar 24
procent. Er verandert wel iets in de
pensioenregelingen. Dat komt omdat de
pensioenrichtleeftijd door wettelijke regels omhoog
gaat.

Lees verder

Eén centrale plek voor uw pensioenadministratie
Het nieuwe werkgeversportaal is live. U kunt hier de
meeste pensioenzaken eenvoudig en digitaal regelen.
Mijnpgbdesk.nl vervangt mutatiesonline.nl. In oktober
kreeg u een brief met uw tijdelijke wachtwoord. Wat vindt
u van het portaal? Laat het ons weten via
relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.
Mijnpgbdesk.nl: voor én door werkgevers
Samen met een aantal werkgevers ontwikkelden wij
mijnpgbdesk.nl. Dat deden wij om ervoor te zorgen dat
portaal gebruiksvriendelijk is en aansluit op de wensen
van werkgevers.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 oktober 2017

104,7%

Lees verder

3e kwartaalbericht 2017:
Onze financiële situatie is verder verbeterd
Door de iets gestegen rekenrente 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 2017.

Lees verder

Veelgestelde vraag
Mijn werknemer is langdurig ziek.
Welk loon geef ik door?

Meer weten over de premie na 2018
of dynamisch beleggen?
Misschien heeft u het congres van
Pensioenfonds PGB in september gemist
en wilt u alsnog graag weten wat daar is
verteld. Leest u dan het verslag van de
middag. Daarin wordt u onder meer
bijgepraat over de strategie en groei van
het pensioenfonds, het dynamisch
beleggingsbeleid en de visie op het
premiebeleid.

Dat hangt af van de cao die geldt voor uw
branche en/of uw bedrijf. Of van de
aanvullende afspraken die u met uw
werknemers maakte over loondoorbetaling
tijdens ziekte. Die afspraken kunnen
namelijk per branche/bedrijf verschillen.
Een voorbeeld
Stel: uw werknemer is al ruim een jaar ziek
en u betaalt 70% van het loon uit. In uw
cao staat dat uw werknemer tijdens ziekte
100% pensioen opbouwt. U geeft dan het
100% loon aan ons door.
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