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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over de premiecijfers 2018. Ook leest u
meer over onze financiële situatie. En wist u al dat Pensioenfonds PGB een prijs heeft
gekregen voor zijn beleggingsbeleid?
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Premie en kerncijfers 2018 bekend
De nieuwe premies en kerncijfers voor 2018 voor de
bedrijfstakregelingen zijn bekend.
Hoeveel pensioenpremie betaalt u in 2018? En hoeveel
pensioen bouwen uw werknemers in 2018 op?

Lees verder

Onze financiële situatie is verder verbeterd
De laatste maanden van 2017 is onze financiële situatie
verder verbeterd. Dit is terug te zien in de
beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12
maanden. Deze dekkingsgraad is op 31 december 2017
106,1%. De beleidsdekkingsgraad is de verhouding
tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten
uitbetalen.
Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 december 2017

106,1%

Lees verder

Pensioenrichtleeftijd 68 jaar
De pensioenrichtleeftijd voor uw medewerkers is
door wettelijke regels per 1 januari 2018 omhoog gegaan
van 67 naar 68 jaar. Aan de hand van de
pensioenrichtleeftijd berekenen wij hun pensioen en de
premie. U heeft hierover begin januari 2018 een brief van
ons gekregen. Uw werknemers krijgen uiterlijk in maart
een brief van ons met meer informatie over de gewijzigde
pensioenrichtleeftijd.

Column van Jochem Dijckmeester
Waarom wij de pensioenen niet kunnen verhogen
Hoe is het mogelijk dat er zo veel geld in de
pensioenpotten zit, en er ook dit jaar weer niks bij kan
voor onze gepensioneerden (en andere deelnemers)? Dat
is een van de vragen die ons het meest wordt gesteld.

Lees verder

'Beste pensioenfonds van Nederland'
Pensioenfonds PGB is op een Internationale
pensioenconferentie in Praag uitgeroepen tot het beste
pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds kreeg
de IPE-onderscheiding voor zijn dynamische
beleggingsbeleid.

Lees verder
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