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NIEUWS OVER UW PENSIOEN

Geachte ,
In deze nieuwsbrief leest u onze reactie op het nieuwe pensioenakkoord. Ook leest u dat
we 2 Pensioen Pro Awards gewonnen hebben en dat Han Noten onze raad van toezicht
gaat leiden. En heeft u ons jaarverslag over maatschappelijk verantwoord beleggen en
ons animatiefilmpje over scheiden al gezien?
Met vriendelijke groet,
Pensioenfonds PGB

Pensioenfonds PGB blij met eensgezindheid over nieuwe pensioenstelsel
Onderhandelaars van politiek, werkgevers en
vakbeweging zijn het vorige maand op hoofdlijnen met
elkaar eens geworden over vernieuwing van het
pensioenstelsel. Ook de achterbannen van vakbonden
CNV, FNV en VCP zijn hiermee akkoord gegaan. Het
bestuur van Pensioenfonds PGB is blij dat er een
gezamenlijk beeld ligt voor de toekomst.
In het nieuwe pensioenstelsel wordt het mogelijk om
eerder te indexeren dan nu. Dat betekent dat pensioenen
eerder kunnen worden verhoogd om de gestegen kosten
van levensonderhoud op te vangen. Maar er moet straks
ook eerder worden gekort dan nu. Dat wil zeggen dat de
pensioenen eerder in stapjes kunnen worden verlaagd als
het financieel tegenzit. De details moeten echter nog
worden uitgewerkt. Het duurt nog minstens drie jaar voor
het nieuwe stelsel ingevoerd kan zijn.
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Beleggingsbeleid valt weer in de prijzen
Pensioenfonds PGB is ook dit jaar in de prijzen gevallen
bij de jaarlijkse uitreiking van de Pensioen Pro Awards.
Het pensioenfonds kreeg zowel een onderscheiding voor
maatschappelijk verantwoord beleggen als voor een
nieuw initiatief om het pensioenvermogen beter te
beschermen tegen klappen op de beurs.
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Han Noten gaat raad van toezicht leiden
Oud-burgemeester Han Noten volgt Nico Meeuwisse op
als voorzitter van de raad van toezicht van Pensioenfonds
PGB. Samen met de al zittende leden Orpa Bisschop en
Alfred Slager houdt hij vanaf nu intern toezicht op de
gang van zaken bij het pensioenfonds.
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1e jaarverslag van Pensioenfonds PGB over verantwoord beleggen
Pensioenfonds PGB heeft flinke stappen gezet om uw
pensioengeld duurzamer te kunnen beleggen. Zo is onze
CO2-voetafdruk kleiner geworden en zijn we met 417
ondernemingen in gesprek gegaan over bijvoorbeeld
arbeidsomstandigheden, mensenrechten of gezondheid.
Wilt u meer weten? Neem dan een kijkje in het eerste
digitale jaarverslag over maatschappelijk verantwoord
beleggen (MVB) van Pensioenfonds PGB.
En heeft u ons online jaarverslag al gelezen? Hierin leest
u dat 2018 een lastig jaar was, waarin negen goede
beleggingsmaanden werden gevolgd door een forse
terugval op de beurs. Lees het online jaarverslag over
2018.
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Hoe gezond is mijn pensioenfonds?

Dekkingsgraad van 31 mei 2019

107,5%
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Animatiefilmpje over scheiden
Wist u dat als u en uw partner uit elkaar gaan, dat
gevolgen heeft voor uw pensioen? Op onze website vindt
u een filmpje dat we hierover hebben gemaakt. Bekijk het
filmpje op onze website.
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