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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer / mevrouw,

In deze editie van PGB Bericht leest u dat onze financiële situatie in het 2 e kwartaal
licht is verbeterd. Verder leest u over de engagementactiviteiten van Q2 – 2018 en
dat Pensioenfonds PGB heeft besloten niet te beleggen in bedrijven die
vuurwapens verkopen aan burgers.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Financiële situatie licht verbeterd in 2 e kwartaal
Onze financiële situatie is in het 2e kwartaal van 2018
licht verbeterd. Zowel de beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) als de maandelijkse
UFR-dekkingsgraad stegen licht. Daardoor is de kans
op een verlaging van uw pensioen nog altijd heel
klein. Om uw pensioen te kunnen verhogen, moet de
beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar hoger
zijn dan 110%.

Lees verder

Engagementresultaten Q2-2018
Welke onderwerpen zijn de afgelopen maanden
besproken met bedrijven waarin uw PGBpensioenvermogen is belegd? In het tweede kwartaal van
2018 zijn er gesprekken gevoerd met mijnbouwbedrijf
BHP Billiton over het terugdringen van de winning en het
gebruik van kolen. En er is aandacht besteed aan de strijd
tegen moderne slavernij.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad 31 juli 2018

108,8%
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Column van Freek Busweiler

Een schot voor de boeg
Invloed uitoefenen met pensioengeld. Dat kan. En dat
doen we als pensioenfonds ook. Maar de vraag is hoe ver
we daarmee gaan. En of er speciale thema’s zijn die
passen bij onze deelnemers. Daar doen we onderzoek
naar. En ik hoor graag hoe je daar als deelnemer van ons
pensioenfonds over denkt.
Lees verder

Geen beleggingen in wapenverkoop burgers
Pensioenfonds PGB heeft besloten om niet langer te
beleggen in bedrijven die vuurwapens verkopen aan
burgers. Hiermee geeft het pensioenfonds verder
invulling aan de wens van zijn deelnemers om niet te
beleggen in wapens.
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Controleer uw instellingen in DigiD
Om persoonlijke gegevens te kunnen wijzigen in
mijnpgbpensioen.nl (zoals uw e-mailadres) moeten uw
instellingen in Digid.nl juist zijn. Controleert u daarom uw
instellingen door in te loggen op DigiD.nl. Bekijk
vervolgens op het tabblad Inlogmethoden of uw voorkeur
inlogniveau op Midden staat.
In dat geval logt u standaard in met een controle via sms
(of via de DigiD app). En kunt u wijzigingen via
mijnpgbpensioen.nl aan ons door (blijven) geven.
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