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Nieuws voor werkgevers

Lees hier de online versie

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u over de regionale themabijeenkomsten die we
komende periode gaan organiseren. Verder leest u in deze editie de nieuwe column van
Jochem Dijkmeester – Wat we als pensioenfonds van pindakaas kunnen leren. En over
het onderzoek naar uw pensioen en klimaatverandering dat Pensioenfonds PGB
komende periode laat uitvoeren.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Onderzoek naar uw pensioen en klimaatverandering
Pensioenfonds PGB laat de komende tijd in kaart brengen
welke maatregelen het fonds kan nemen om het
pensioenvermogen te beschermen tegen risico’s van
klimaatverandering. Ook wordt een CO2-voetafdruk van
de beleggingsportefeuille gemaakt.

Lees verder

Onderzoek: zorgen over pensioen
Driekwart van de mensen die pensioen opbouwen, maakt
zich volgens ons deelnemersonderzoek enige zorgen over
zijn pensioen. Uit het onderzoek blijkt ook dat veel
werknemers weinig weten over (hun) pensioen. En dat ze
ten onrechte denken pensioenpremie te betalen voor de
uitkering van de gepensioneerden van nu, zoals bij de
AOW. Werknemers gaven ook aan graag
pensioeninformatie te ontvangen via hun werkgever.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad 28 februari 2018

107,4%

Lees verder

Column van Jochem Dijckmeester
Wat we als pensioenfonds van pindakaas
kunnen leren
De vraag ‘Wil je meer keuzevrijheid?’ beantwoorden de
meeste mensen met ‘ja’. Zelf kunnen kiezen, klinkt
aantrekkelijk. Maar is dit wel zo logisch?

Lees verder

Financiële situatie sterk verbeterd in 2017
Onze financiële situatie is aan het eind van 2017
aanzienlijk beter dan begin 2017. Dat komt door de iets
hogere rente en het beleggingsresultaat van 6,7%. De
beleidsdekkingsgraad steeg het afgelopen jaar van 96%
tot 106,1%.

Lees verder

Pensioenfonds PGB gaat het land in
Het pensioenfonds komt naar u toe. Wilt u meer weten over onze aanpak en beleid?
Kom dan naar een van onze regionale themabijeenkomsten. Voor de zomer staan de
thema’s beleggingen en premie op de agenda. Geïnteresseerd? Meldt u zich dan alvast
aan via: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.

Meld u aan voor ons Klantenpanel
Samen met aan aantal werkgevers ontwikkelden wij in het
najaar van 2017 het nieuwe werkgeversportaal:
mijnpgbdesk.nl. Wilt u ook met ons meedenken over hoe
Pensioenfonds PGB zijn dienstverlening en manier van
communiceren kan verbeteren? Over bijvoorbeeld de
website en brieven. Meld u dan vrijblijvend aan bij het
klantenpanel van Pensioenfonds PGB! U bepaalt daarbij
zelf op welke manier en hoe vaak u deelneemt. Als lid van
het klantenpanel kunt u op verschillende manieren uw
mening geven. In de meeste gevallen gebeurt dat digitaal,
maar Pensioenfonds PGB organiseert ook bijeenkomsten.

Deelname is eenvoudig
Stuur een e-mail met uw naam, adresgegevens en telefoonnummer
naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.

Heeft u de loongegevens over 2017 nog niet aangeleverd?
Voorkom extra kosten!

Wij vroegen u de loongegevens van uw werknemers over
2017 vóór 1 maart aan te leveren. Heeft u dat nog niet
gedaan? Doet u dat dan alsnog zo snel mogelijk, dan
voorkomt u extra kosten! Wanneer u de loongegevens
aanlevert, kunnen wij uw werknemers een juist
pensioenoverzicht (UPO) sturen. Heeft u problemen met
het aanleveren van deze gegevens of vragen? Neem dan
contact op via e-mail : vza@pensioenfondspgb.nl of
telefoonnummer: 020 541 81 04.
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