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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte ,
In deze nieuwsbrief leest u dat onze financiële situatie is verslechterd, maar dat de kans
op verlaging klein blijft. Ook leest u een interview met Hans Brader (lid van het
verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden) en dat de jongerencampagne de
tijd van je leven van start is gegaan.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Financiële situatie verslechterd, kans op verlaging blijft klein
In het tweede kwartaal van 2019 is onze financiële
situatie verslechterd. Dit komt doordat de rente verder is
gedaald. Hierdoor hebben we meer vermogen nodig om
de pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.
“Gelukkig waren onze beleggingsresultaten zowel dit als
vorig kwartaal positief, waardoor we er ondanks de
dalende rente nog redelijk voorstaan.“ aldus
bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt.

Lees verder

Bouwt u pensioenkapitaal op? Bekijk hoe wij uw boterham voor later beleggen!
Bouwt u pensioenkapitaal bij ons op via een beschikbare premieregeling (bijvoorbeeld in
de zeevisserij, de groothandel in bloemen en planten of bij RELX)? Op
mijnpgbpensioen.nl ziet u precies wanneer en hoeveel kapitaal u heeft ingelegd. U ziet
daar ook op welke manier wij uw pensioenkapitaal beleggen. En wat dat tot nu toe heeft
opgeleverd voor u. Op mijnpgbpensioen.nl ziet u ook in één oogopslag welk pensioen u
kunt verwachten (op basis van uw huidige loongegevens).
Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens naar uw pensioen op mijnpgbpensioen.nl.
U logt in met DigiD.

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 juni 2019

107,1%

Lees verder

Column van Freek Busweiler

Een haar in de soep
Zaterdag 15 juni was misschien wel de spannendste dag
in de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel
van de afgelopen 10 jaar. Op die dag werd bekend of de
achterbannen van FNV en CNV instemden met het kort
daarvoor gesloten pensioenakkoord. Dat was spannend,
want de eerste reacties waren best kritisch.
Lees verder

Het verantwoordingsorgaan let op uw belangen
Het verantwoordingsorgaan kijkt namens werknemers,
gepensioneerden en werkgevers of het bestuur van
Pensioenfonds PGB zijn werk goed doet. Hans Brader
doet dit namens de gepensioneerden van het fonds. In
ons digitale jaarverslag een interview met Hans.

Lees verder

Jongerencampagne ‘de tijd van je leven’
Veel Nederlanders, en vooral jongeren, denken ten
onrechte dat er straks geen pensioen meer voor hen is.
Met de campagne De tijd van je leven wil de
pensioensector duidelijker maken dat pensioen geld is dat
je nu opzij legt voor later. Met behulp van filmpjes en een
themawebsite worden jongeren gestimuleerd om na te
denken over de gevolgen van veranderingen in hun leven
op hun pensioen. Zoals bijvoorbeeld een nieuwe baan,
het kopen van een huis of trouwen.

Resultaten deelnemersonderzoek binnenkort bekend
We onderzochten in maart en april onder meer hoeveel risico onze deelnemers willen
nemen met het geld in het pensioenfonds. In een van de volgende nieuwsbrieven praten
we u bij over de uitkomsten. Heeft u aan dit onderzoek naar beleggen meegedaan?
Hartelijk dank voor uw bijdrage.
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