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Lees hier de online versie

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat de pensioenpremie onder druk staat en hoe het bestuur
van Pensioenfonds PGB hiermee omgaat. Verder leest u waar u onze antwoorden kunt
vinden op veelgestelde vragen over het nieuwe pensioenakkoord. Ook leest u over onze
interactieve workshop over pensioen voor HR-medewerkers dit najaar. En hoe u zich
daarvoor kunt aanmelden.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Pensioenpremie onder druk door extreem lage rente
Het bestuur van Pensioenfonds PGB maakt zich zorgen
over de almaar stijgende kosten van pensioeninkoop.
Door de rentedaling in het 2e kwartaal is de
pensioenpremie verder onder druk komen te staan. Er is
helaas nog geen zicht op verbetering van deze situatie in
de komende jaren. Daarom wil het bestuur vanaf
september van gedachten wisselen met
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in
aangesloten bedrijfstakken over het premiebeleid in de
toekomst.

Lees verder

Het nieuwe pensioenakkoord: ons antwoord op de veelgestelde vragen
Onderhandelaars van politiek, werkgevers en
vakbewegingen zijn het in juni op hoofdlijnen met elkaar
eens geworden over vernieuwing van het pensioenstelsel.
Het bestuur van Pensioenfonds PGB is blij dat er een
gezamenlijk beeld ligt voor de toekomst. Maar wat
betekent dit akkoord nu voor uw werknemers? Op onze
website vindt u de antwoorden op de veelgestelde vragen
over het nieuwe pensioenakkoord.

Lees verder

HR-workshop pensioen dit najaar
Krijgt u regelmatig vragen van uw werknemers over hun
pensioen? Speciaal voor HR-medewerkers houdt
Pensioenfonds PGB dit najaar een interactieve workshop
over pensioen. Meld u hiervoor aan en kom op dinsdag
29 oktober (Schiphol) of donderdag 7 november (Zwolle)
naar een van onze workshops.

Lees verder

Financiële situatie verslechterd, kans op verlaging blijft klein
In het 2e 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 over het 2e kwartaal.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 juli 2019

106,4%

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
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