Nieuws voor gepensioneerden

Lees hier de online versie  

NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u dat een verlaging van uw pensioen in 2017
gelukkig van de baan is. Daarnaast lichten we nogmaals kort toe wat er voor u verandert
in 2017. Ook leest u op welke dagen wij uw pensioen uitbetalen.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Uw pensioen wordt niet verlaagd in 2017
Onze dekkingsgraad op 31 december 2016 zit ruim boven
de kritische grens. Dat is goed nieuws voor u. Want
daarom is een verlaging van uw pensioen dit jaar gelukkig
niet nodig.
Vooruitzicht komende jaren
De financiële situatie van Pensioenfonds PGB is in de
afgelopen maanden verbeterd. Maar de kans dat het
bestuur kan besluiten uw pensioen te verhogen, blijft de
komende jaren klein. Ook is een verlaging van uw
pensioen in de jaren na 2017 niet uit te sluiten.

Uw netto pensioen in 2017

U heeft in januari de jaaropgave over 2016 van ons
gekregen. Daarnaast ontving u van ons informatie over uw
pensioen in 2017. Hieronder leest u (nogmaals) in het kort
wat er voor u verandert .
Wij houden zorgpremie en loonheffing in op uw pensioen en
betalen die aan de Belastingdienst.
Is uw bruto pensioen lager dan € 1.665 per maand?
Dan gaat de totale inhouding 0,1% omlaag. Uw netto pensioen wordt daardoor
iets hoger.
Is uw bruto pensioen hoger dan € 1.665 per maand?
Dan gaat de totale inhouding 0,39% omhoog. Uw netto pensioen wordt daardoor
lager.
Op 19 januari hebben wij het pensioen over januari aan u overgemaakt. Begin februari
krijgt u van ons een uitkeringsspecificatie.

Column van Arnold Verplancke
De kans op korten
De kans dat we uw pensioenen moeten verlagen eind
2020 is 15%. Zo, dat hoge woord is er uit. Onze
toezichthouders kunnen tevreden zijn.

Lees verder

Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 december 2016

96,0%
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Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald in 2017?
Wij maken uw pensioen elke maand rond de 19de aan u
over.
Dit zijn de dagen waarop wij uw pensioen in 2017
overmaken:
-

vrijdag 17 februari
vrijdag 17 maart
woensdag 19 april
vrijdag 19 mei
maandag 19 juni
woensdag 19 juli
vrijdag 18 augustus
dinsdag 19 september
donderdag 19 oktober
vrijdag 17 november
dinsdag 19 december

U krijgt geen vakantiegeld van ons
Uw pensioen bij ons is zonder vakantiegeld. U krijgt in
mei dus niet apart vakantiegeld van ons.
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