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Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief leest u over het besluit van het bestuur van Pensioenfonds PGB om
de premie van de basismiddelloonregeling in 2019 gelijk te houden. Verder leest u dat de
financiële situatie in het 3e kwartaal van 2018 is verbeterd. En dat Pensioenfonds PGB
zijn beleggingen in kolen afbouwt.
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB
NB
Is deze informatie niet voor u bedoeld?
Wilt u de nieuwsbrief dan doorsturen naar een (HR-)collega?

Basispremie blijft gelijk in 2019
Elk jaar stelt het bestuur vast welke premie nodig is om
de pensioenregelingen te kunnen betalen. In 2019 blijft de
basispremie van de middelloonregeling 24%.
Pensioenfonds PGB voert verschillende
middelloonregelingen uit die afwijken van de
basisregeling, zowel bedrijfstakregelingen als
ondernemingsregelingen. De premie hiervoor is afgeleid
van de basispremie en kan hoger of lager zijn. Dit is
afhankelijk van uw regeling. Omdat de basispremie niet
verandert, zal de premie voor de meeste regelingen
nagenoeg niet veranderen.
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Financiële situatie verder verbeterd in 3e kwartaal
Onze financiële situatie is in het 3e kwartaal van 2018
verder verbeterd. Zowel de beleidsdekkingsgraad
(gemiddelde over 12 maanden) als de actuele
dekkingsgraad stegen. Om de pensioenen te kunnen
verhogen, moet de beleidsdekkingsgraad aan het eind
van het jaar hoger zijn dan 110%.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 30 september 2018

109,3%
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Column van Freek Busweiler
Een pensioenfonds is geen bedrijf
Onder mijn vorige column 'Een schot voor de boeg'
stonden interessante reacties. Een paar ervan trokken
mijn bijzondere aandacht omdat het pensioenfonds erin
werd bekeken als een bedrijf. Als de winst gezond is en
de jaarcijfers zwart zijn, dan kun je meer uitkeren, zo was
het idee. Zo werkt het bij een pensioenfonds echter niet…
Waarom is dat?
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Minder CO2-uitstoot in onze beleggingen
Pensioenfonds PGB bouwt stapsgewijs zijn beleggingen
in kolen af. Daarmee zet het fonds een eerste concrete
stap in het beleggingsbeleid om klimaatverandering tegen
te gaan. Op deze manier wordt invulling gegeven aan de
wens van de deelnemers om waar mogelijk niet in fossiele
brandstoffen te beleggen.
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