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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte heer, mevrouw,
Het bestuur verwacht de premie voor de middelloonregelingen van Pensioenfonds PGB
volgend jaar op het huidige niveau te kunnen houden. U leest er meer over in deze
nieuwsbrief. Ook leest u meer over de resultaten in het 2e kwartaal van 2018. En over
ons besluit om niet langer te beleggen in bedrijven die vuurwapens verkopen aan
burgers.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Inzet bestuur: premie in 2019 gelijk houden
Het bestuur verwacht dat de pensioenpremie in 2019
gelijk kan blijven. Om helderheid te geven aan sociale
partners en ondernemingen met een middelloonregeling
(uitkeringsregeling) bij Pensioenfonds PGB maakt het
bestuur deze verwachting nu alvast bekend. In oktober
wordt de premie definitief vastgesteld. Dat gebeurt op
basis van dan actuele gegevens.
De inzet van het bestuur is om de premie volgend jaar
gelijk te houden. Daarin kan echter nog verandering
komen als de financiële omstandigheden tussen nu en
eind september sterk veranderen. Voor de PGBbasisregeling is de premie 24 procent. De premie in uw
bedrijfstak of onderneming kan hoger of lager zijn. Dat is
afhankelijk van uw regeling. Volgt u een bedrijfstakregeling, zoals die van de grafimedia of het kartonnageen flexibele verpakkingenbedrijf? Sociale partners (in de
grafimedia) hebben de intentie de premie volgend jaar
gelijk te houden. In het kartonnage- en flexibele
verpakkingenbedrijf is dat zelfs al afgesproken. De premie
per bedrijfstak leest u hier.
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Geen beleggingen in wapenverkoop burgers
Pensioenfonds PGB heeft besloten om niet langer te
beleggen in bedrijven die vuurwapens verkopen aan
burgers. Hiermee geeft het pensioenfonds verder invulling
aan de wens van zijn deelnemers om niet te beleggen in
wapens.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad 30 juni 2018

108,5%
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Financiële situatie licht verbeterd in 2e kwartaal
Onze financiële situatie is in het 2e kwartaal van 2018
licht verbeterd. Zowel de beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) als de maandelijkse UFRdekkingsgraad stegen licht. Daardoor is de kans op een
verlaging van de pensioenen nog altijd heel klein. Om de
pensioenen te kunnen verhogen, moet de
beleidsdekkingsgraad aan het eind van het jaar hoger zijn
dan 110%.
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