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Wat houdt onze deelnemers en gepensioneerden bezig?

Agenda
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Wanneer wordt er weer geïndexeerd?
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•Dat is geen vanzelfsprekendheid

•Bij tientallen pensioenfondsen is dat wel gebeurd

•Bij diverse pensioenfondsen staat dat weer te gebeuren

PGB heeft nog nooit hoeven korten
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•Prijzen zijn in die periode gestegen

•Koopkracht bij een klein aanvullend pensioen

•Koopkracht bij aanvullend pensioen van ca.20K

11 jaar heeft PGB niet geïndexeerd

18%

12%
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Deelnemersonderzoek 2018:

Indexeren is voorwaardelijk

3%

4%

12%

13%

80%

77%

5%

5%

2018 (n=5.807)

2017 (n=6.109)

In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Als gepensioneerde heb ik ieder jaar recht op een 

toeslag (indexatie). (Basis - Gepensioneerden)

Oneens Niet eens, niet oneens Eens Weet niet/geen mening
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voorwaardelijk en toekomstbestendig

• Beleidsdekkingsgraad > 110%

• Vanaf 110% mag naar rato worden geïndexeerd

• Vanaf de toeslagdekkingsgraad mag volledig worden geïndexeerd  

• Boven 2% kan een extra toeslag worden toegekend van max. 1%

De voorwaarden zijn streng
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Het afgelopen jaar waren we er dicht bij
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Bijna 50% van onze deelnemers denkt 

dat de premie die zij betalen, gebruikt wordt om de

huidige pensioenuitkeringen te betalen

Voor bijna 50% van onze deelnemers is 

de pensioensituatie niet
duidelijk

Deelnemersonderzoek 2018

Wat gebeurt er met mijn pensioengeld?
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•Guus Geluk is geboren in 1952

•Hij is deelnemer bij Pensioenfonds PGB vanaf 1974

•Guus ging met pensioen in 2018 (66 jaar)

Voorbeeld van premie naar uitkering
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De premie van Guus en zijn werkgever            

In 45 jaar werd 100.000 euro aan premie betaald
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De premie gaat naar de pensioenpot van Guus

• premie

Premiestorting van 88.000 euro 
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Pensioenpot van Guus met beleggingsresultaat

De pensioenpot bedroeg in 2018 ca 305.000 euro

premie

Beleggingsresultaat ca 217.000 
(6,2%)

beleggingsresultaat
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De pensioenpot van Guus blijft renderen tot hij leeg is

• Bij een verwacht rendement van gemiddeld 4,8 % per jaar

• Bij een verwachte indexatie zoals in het herstelplan opgenomen

Ontvangt Guus de komende 23 jaar en 8 maanden na pensionering 

529.000 euro aan pensioen

De verwachte pensioenuitkering van Guus
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De pensioenpot van Guus blijft renderen tot hij leeg is

• Maar extra rendement voor indexeren blijft achterwege en er wordt niet gekort

• Guus blijft het brutobedrag aan ouderdomspensioen krijgen dat is toegekend bij 

pensionering

Guus ontvangt de komende 23 jaar en 8 maanden na pensionering 

422.000 euro aan pensioen

De verwachte pensioenuitkering van Guus
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• Actuele ontwikkelingen

Tot slot…
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Vragen?

?
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Bedankt voor uw aandacht!


