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VOOR WERKGEVERS
Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u dat het bestuur van Pensioenfonds PGB de premie voor de
basismiddelloonregeling voor 2021 heeft vastgesteld. Deze premie gaat in de komende
jaren omhoog. Ook leest u dat uw notaspecificatie verandert en dat onze financiële situatie
is verbeterd, maar broos blijft. En u ziet ons nieuwe pensioenmagazine PGB Beeld.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
Nieuws

De pensioenpremie gaat omhoog
Uw werknemers bouwen pensioen bij ons
op. Het bestuur van Pensioenfonds PGB
heeft de premie voor de
basismiddelloonregeling voor 2021
vastgesteld. Deze basispremie gaat in de
komende jaren omhoog.
Lees artikel

Financiële situatie verbeterd, maar blijft broos
“Het lichte herstel van onze financiële
situatie in het tweede kwartaal heeft zich
gelukkig voortgezet in het derde kwartaal.
Door de aanhoudende lage rente staan we er
nog wel minder goed voor dan eind 2019. De
aandelenkoersen ontwikkelden zich gunstig
de afgelopen maanden, maar de situatie blijft
broos.” zegt Jochem Dijckmeester in ons
kwartaalbericht
Lees artikel

Uw notaspecificatie gaat veranderen
Vanaf 9 november staan er vanwege de
privacy geen Burgerservicenummers (BSN)
meer op uw notaspecificaties. In plaats
daarvan ziet u het relatienummer van uw
medewerkers. Elke medewerker heeft bij ons
een uniek relatienummer. Op
mijnpgbdesk.nl vindt u een overzicht met
uw medewerker- en loongegevens. Heeft u
vragen? U kunt ons mailen via
relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl of
bellen op 020 541 83 00.

De nieuwe PGB Beeld is uit!
De (gepensioneerde) medewerkers in uw
sector of branche ontvangen deze of
volgende week het pensioenmagazine PGB
Beeld, digitaal of op de deurmat. In dit
magazine komen onder andere de volgende
onderwerpen aan bod: het nieuwe pensioen,
beleggen voor een betere wereld en een
nieuw platform voor pensioenadministratie.
Naar PGB Beeld

Column van
Jochem Dijckmeester

Bestuurslid

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van
30 september 2020

In gesprek over onze beleggingen
Jongerenafdelingen van verschillende politieke
partijen vroegen me enige tijd geleden om
samen met andere
pensioenfondsvertegenwoordigers in gesprek
te gaan over maatschappelijk verantwoord
beleggen. Lees de column
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