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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
In deze editie van PGB Bericht leest u meer over de veranderingen in de
bedrijfstakregelingen in het nieuwe jaar. Ook is duidelijk geworden dat een verlaging van
de pensioenen in 2017 gelukkig niet nodig is. Daarnaast blikken we vooruit op een nieuw
klantvriendelijk werkgeversportaal.
We wensen u veel leesplezier!
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Veranderingen in bedrijfstakregelingen
Verschillende bedrijfstakregelingen zijn per 1 januari 2017
veranderd. Hiertoe besloten sociale partners tijdens de
cao-onderhandelingen.
De premie voor de pensioenregeling in de grafimedia blijft
in 2017 gelijk: 19,5%. De pensioenregeling in de
grafimedia is wel veranderd. Het opbouwpercentage van
het ouderdomspensioen is vanaf 1 januari 2017 omlaag
gegaan van 1,75% naar 1,57%.
De pensioenregeling voor het kartonnage- en flexibele
verpakkingenbedrijf is vanaf 1 januari 2017 op
een aantal punten aangepast: de premie is omlaag
gegaan, en werknemers bouwen minder ouderdoms- en
partnerpensioen op. Ook zijn er wijzigingen in het Extra
Voorwaardelijk Pensioen (EVP).
De pensioenregeling voor de verf- en drukinktindustrie
blijft in 2017 gelijk. Dit betekent dat de premie voor de
pensioenregeling stijgt; de premie is in 2017 28,85%. Er is
wel een verandering in de 15-jaarsinkoopregeling
(voorwaardelijke backservice).

Lees verder

Verlaging pensioenen niet nodig in 2017
Pensioenfonds PGB hoeft de pensioenen in 2017 niet te
verlagen.
Bestuursvoorzitter Ruud Degenhardt: “Onze
dekkingsgraad op 31 december 2016 staat nog niet vast.
Maar nu is al duidelijk dat er dit jaar gelukkig geen
verlaging van de pensioenen nodig is. Dat is goed nieuws
voor onze deelnemers en gepensioneerden. Tot nu toe
konden we de mogelijkheid van een verlaging in 2017 niet
uitsluiten.”

Lees verder

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

Uw pensioenadministratie wordt
makkelijker

Nieuwe naam uitvoeringsorganisatie

In september gaat het nieuwe
werkgeversportaal live. Met dit portaal
wordt uw pensioenadministratie
makkelijker. Zo kunt u straks eenvoudig
wijzigingen aan ons doorgeven. En u ziet
in 1 oogopslag hoe uw regeling in elkaar
zit.
We willen graag dat het portaal goed
aansluit op uw wensen. Daarom helpt een
aantal werkgevers ons met de ontwikkeling
van het portaal.

De naam van uitvoeringsorganisatie
Timeos Pensioendiensten is veranderd in
PGB Pensioendiensten.
Timeos (vroeger GBF geheten) is al
decennia lang de vertrouwde uitvoerder
van Pensioenfonds PGB. De organisatie
beheert het pensioenvermogen en voert de
pensioenadministratie uit van deelnemers,
gepensioneerden en werkgevers van het
pensioenfonds. De nauwe samenwerking
wordt nu ook verankerd in de naam.
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