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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer Lensen,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over onze verbeterde financiële situatie.
Daarnaast hebben wij de belangrijkste veranderingen in 2017 voor u op een rijtje gezet.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Rente stijgt in 4e kwartaal 2016
De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is in het 4e
kwartaal verbeterd. Dat komt omdat de rente in de laatste
maanden van 2016 is gestegen. Hierdoor hebben wij
minder vermogen nodig om de pensioenen nu en in de
toekomst te kunnen uitbetalen. Een verlaging van de
pensioenen is niet nodig in 2017.
De beleidsdekkingsgraad op 31 december 2016 kwam uit
op 96,0%. Over heel 2016 was het rendement op de
beleggingen positief: 10,9%.
Lees verder

Veranderingen in uw regeling
Werkt u in de bedrijfstak grafimedia, kartonnage- en
flexibele verpakkingenbedrijf, verf- en drukinktindustrie of
zeevisserij? Dan is uw regeling vanaf 1 januari 2017
aangepast door de werkgevers- en
werknemersorganisaties in uw bedrijfstak.
De belangrijkste wijzigingen leest u hier. In februari krijgt u
nog een brief van ons met meer informatie over de
veranderingen. Werkt u in een andere branche? Als uw
pensioenregeling is veranderd, krijgt u een brief van ons
met meer informatie.
Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 januari 2017

96,7%

Lees verder

Column van Arnold Verplancke
Stemadvies
Zal ik u een stemadvies geven? Zoals vroeger een kerk of
vakbond wel deed. Stem partij X want dat is goed voor
uw pensioen…

Lees verder

Veelgestelde vraag
Wat gebeurt er met mijn pensioengeld?
Klik op de afbeelding om te lezen wat wij doen met uw
pensioengeld.

Nieuw: inloggen met DigiD

Jochem Dijckmeester 'jonge bestuurder
2017'

Vanaf eind maart/begin april logt u met
DigiD in op www.mijnpgbpensioen.nl Op dit
moment doet u dat nog met uw
registratienummer en wachtwoord. DigiD
wordt al vaak gebruik om in te loggen bij
andere organisaties. Zoals bij de
Belastingdienst. Het voordeel van DigiD is
dat het nog veiliger is én dat u minder
wachtwoorden hoeft te onthouden. Wilt u
meer weten over DigiD? Kijk dan op
www.digid.nl.

PGB-bestuurder Jochem Dijckmeester (34)
is uitgeroepen tot 'jonge
pensioenfondsbestuurder van het jaar'. Hij
kreeg de onderscheiding eind januari.
Jochem Dijckmeester is nu een jaar lang
ambassadeur voor jongeren in
pensioenfondsbesturen.
Lees verder
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