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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over onze verbeterde financiële situatie.
Ook leest u meer over de overstap naar DigiD op mijnpgbpensioen.nl voor uw
werknemers. Daarnaast heeft Pensioenfonds PGB de principes voor verantwoord
beleggen ondertekend.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Financiële situatie verbeterd in 1e kwartaal
Onze financiële situatie is in de eerste maanden van 2017
verbeterd. Dat komt door de iets hogere rente en het
rendement op onze beleggingen. De kans op een
verlaging van de pensioenen in 2018 is op dit moment
minimaal. Maar we kunnen een verlaging in de komende
jaren niet uitsluiten.

Lees verder

Nieuw: inloggen met DigiD
Vanaf eind maart loggen uw werknemers in met DigiD op
mijnpgbpensioen.nl. Tot nu toe deden zij dat met hun
registratienummer en wachtwoord. Het voordeel van DigiD
is dat het nog veiliger is én dat uw werknemers minder
wachtwoorden hoeven te onthouden. Meer informatie voor
uw werknemers vindt u op onze website.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?
Dekkingsgraad
van 31 maart 2017

98,4%
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Column van Arnold Verplancke
Wacht u voor de wachtwoorden?
Hellup … wat was mijn wachtwoord ook al weer. Herkent
u dit? Wij verkleinen dit probleem met DigiD.
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Principes Verantwoord Beleggen ondertekend
Pensioenfonds PGB heeft de principes voor verantwoord
beleggen van UNPRI ondertekend. Via de principes
beloven ondertekenaars om bij het beleggen rekening te
houden met milieu, mensen- en arbeidsrechten en goed
bestuur.
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Save the date: pensioeninformatiemiddag op 14 september
Pensioenfonds PGB houdt op 14 september een pensioeninformatiemiddag voor sociale
partners, werkgevers - en werknemersvertegenwoordigers en andere relaties. In onze
volgende editie leest u meer over de bijeenkomst.

Nieuwe bestuurder: Marjan van Noort
Marjan van Noort (56) is benoemd als bestuurslid bij
Pensioenfonds PGB. Zij zit in het bestuur namens
gepensioneerden. Bij Pensioenfonds PGB gaat Marjan
van Noort zich bezighouden met de communicatie van het
pensioenfonds.
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Geef uw aan- en afmeldingen op tijd
aan ons door
Heeft u nieuwe werknemers? Zijn er
werknemers vertrokken of van functie
veranderd? Geeft u dit dan zo snel
mogelijk aan ons door via
mutatiesonline.nl.
Alleen dan kunnen wij uw werknemers
tijdig informeren over hun
pensioenregeling.

Zorg ervoor dat u de juiste premie
betaalt
Is uw werknemersbestand veranderd?
Past u dan ook uw voorschotbedrag aan.
Dat gebeurt namelijk niet automatisch.
Wijzigingen geeft u door via dit formulier
op onze website.
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