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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over de premiecijfers 2018. En over
Uniforme pensioenaangifte (UPA), dat voor meer pensioengemak voor u zorgt. 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

Meer pensioengemak door UPA
Vanaf januari 2018 gaan wij over op Uniforme
Pensioenaangifte (UPA). Daardoor wordt
pensioengegevens doorgeven snel, makkelijk en efficiënt.
Wilt u weten wat UPA is en hoe het werkt?
Bekijk dan het filmpje op onze website.
Lees verder

Pensioenplanner beschikbaar voor uw werknemers!
Vanaf nu kunnen uw werknemers gebruikmaken van de
pensioenplanner op mijnpgbpensioen.nl. Via de
pensioenplanner zien zij welke keuzes zij hebben voor
hun pensioen. En zij zien direct wat de gevolgen zijn van
die keuzes voor het pensioen dat zij later kunnen krijgen.
Bijvoorbeeld als zij eerder of gedeeltelijk met pensioen
willen gaan.

Uw pensioenregeling is veranderd
Bent u bij ons aangesloten in de sector Zeevisserij, de
sector Groothandel in Bloemen en Planten of een
onderneming met een beschikbare premieregeling?
Dan verandert in 2018 iets in uw pensioenregeling.
Dat komt omdat de pensioenrichtleeftijd door wettelijke
regels omhoog gaat. Half januari krijgt u een brief van ons
met een overzicht van de wijzigingen in uw regeling.
Uw werknemers krijgen ook een brief van ons, uiterlijk in
maart 2018.

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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