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Pensioenfonds PGB staat er beter voor
De koopkrachtontwikkelingen van gepensioneerden zien er niet goed uit. Ik
schreef daar eerder over in ons blad ExPress. Toch wil ik het jaar niet in
mineur eindigen. Ons Pensioenfonds staat er namelijk duidelijk beter voor
dan een jaar geleden. Kijk verderop maar in deze nieuwsbrief naar de
ontwikkeling van de dekkingsgraden. Nu is dat geen exclusieve prestatie
van PGB, want andere pensioenfondsen zagen afgelopen jaar de
dekkingsraad ook stijgen. Maar PGB deed het in vergelijking met andere fondsen zeker niet slecht.
Een compliment voor de beleggers binnen PGB is op zijn plaats. Dat blijkt ook wel uit het feit dat PGB
vanwege het beleggingsbeleid recent is uitgekozen tot beste pensioenfonds van Nederland.
Het betekent in ieder geval dat het risico dat er komende jaren gekort moet worden, is verdwenen.
Als we zo doorgaan groeit de kans dat er na 2018 weer eens voorzichtig geïndexeerd kan worden.
Mochten partijen als 50 Plus er in de Tweede Kamer in slagen een iets hogere bodemrente voor
elkaar te krijgen, dan wordt de kans op indexatie nog hoger. Maar of dat lukt blijft voorlopig de
vraag. Feit is wel dat er van diverse zijden (vakbonden , deskundigen – ook buitenlandse – en
sommige politieke partijen) weerstand groeit tegen een te drastische verbouwing van ons
pensioenstelsel. Dat lijkt mij ook heel verstandig. Je moet wel twee keer nadenken voor je een
systeem dat tot de beste ter wereld hoort (zijn vriend en vijand het over eens) helemaal op de schop
gooit.
Tenslotte is er op bestuurlijk vlak nog positief nieuws te melden. Freek Busweiler, sinds juli 2016, een
van onze drie vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan, treedt waarschijnlijk toe tot het
bestuur van Pensioenfonds PGB, belast met de portefeuille communicatie. De VVG heeft hem
voorgedragen in verband met de vacature die ontstond door het onverwachte vertrek van Marjan
van Noort. Het bestuur van het pensioenfonds is unaniem van mening dat hij een geschikte
kandidaat is, de Raad van Toezicht steunt de voordracht bij de Nederlandsche Bank. De benoeming
gaat in zodra de goedkeuring er is, maar in de tussentijd kan Busweiler al wel bestuursvergaderingen
bijwonen. Later komen wij uiteraard uitgebreid op deze benoeming terug. Ondertussen gaan wij
alvast op zoek naar opvolging binnen het Verantwoordingsorgaan (zie verder in deze nieuwsbrief).
Rest mij u, mede namens het bestuur van VVG-PGB, prettige feestdagen toe te wensen en een heel
voorspoedig 2018. Ik hoop u te ontmoeten op onze ledenvergadering die op woensdag 11 april
wordt gehouden, vanwege faciliteiten en treinverbinding wederom in Zwolle. U leest daar meer over
in onze nieuwsbrief die in februari verschijnt.
Jos van Rijsingen
Voorzitter
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De VVG zoekt gemotiveerde kandidaten (v/m)
Op korte termijn ontstaat waarschijnlijk een vacature in het Verantwoordingsorgaan van
Pensioenfonds PGB die namens de Vereniging van Gepensioneerden (VVG-PGB) mag worden
ingevuld. De pensioenwereld is volop in beweging. Het Verantwoordingsorgaan speelt een
belangrijke rol binnen een pensioenfonds.
Het bestuur van de VVG gaat op zoek naar gemotiveerde kandidaten die lid willen worden
van het Verantwoordingsorgaan. Vanwege afspraken die zijn gemaakt over diversiteitsbeleid
binnen de organen van het pensioenfonds (jong, vrouw) gaat onze voorkeur uit naar een
vrouw. Tijdens de laatste algemene ledenvergadering is afgesproken dat functies binnen de
VVG of waar de VVG zeggenschap over heeft (zoals het Verantwoordingsorgaan) breed
bekend gemaakt worden binnen de vereniging. Mensen die meer willen weten over deze
vacature kunnen zich wenden tot onze voorzitter, de heer Jos van Rijsingen.
In onze volgende nieuwsbrief komen wij hier uitgebreid op terug.

10 gratis kaartjes voor de Vakantiebeurs voor leden VVG-PGB
Van 10 tot en met 14 januari 2018 barst in de Jaarbeurs in Utrecht het grootste
vakantie-evenement van Europa weer los: de Vakantiebeurs. Hier start voor
velen de vakantie voorpret. Vijf dagen lang kunnen vakantiegangers zich
grensverleggend laten inspireren door reisaanbieders uit de hele wereld.
Daarnaast zijn er verrassende workshops en heel veel interessante
aanbiedingen. Locals zijn op de beurs aanwezig om antwoord te geven op de
meest uiteenlopende vragen.
Nieuw dit jaar: Night at the Vakantiebeurs. De complete beurs met alle stands zal zaterdag geopend
zijn tot 20.00 uur, daarna kan men tot 22.00 uur in de nieuwe Experience Hal terecht om in
vakantiesferen te genieten van live entertainment, een hippiemarkt en culinaire versnaperingen en
tropische drankjes.
VVG-PGB geeft in samenwerking met de Vakantiebeurs 10 gratis kaartjes weg. Om hiervoor in
aanmerking te komen moet u het antwoord op de volgende vraag mailen naar:
aanmelden@vvgpgb.nl

De vraag is:
Wat staat er op de wegwijzers van de website van de Vakantiebeurs?

Om mee te loten moet u vóór 27 december 2017 uw antwoord ingestuurd hebben. De winnaars
krijgen uiterlijk 30 december per mail te horen dat ze gewonnen hebben. De lijst van de winnaars zal
op de website van VVG-PGB gepubliceerd worden.
Diegenen die niet tot de gelukkigen behoren kunnen dan nog altijd gebruik maken van de volgende
link om een kaartje voor de speciale prijs van €11,00 te kopen.
https://registration.n200.com/survey/2kc0lmtia18zs?actioncode=VGP23654
Het bestuur van VVG-PGB wenst iedereen die de Beurs bezoekt een plezierige dag.
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Verzekering door en voor ouderen”
VVG-PGB – Zorgverzekering voor gepensioneerden
Zoals u heeft kunnen lezen in ons magazine ExPress hebben we samen met de NBP (Nederlandse
Bond voor Pensioenbelangen) en de VGD (Vereniging van Gepensioneerden uit de detailhandel) een
stichting in het leven geroepen die een
aantrekkelijke zorgverzekering aanbiedt
onder de naam Gecovered
(GEpensioneerden COllectief VERzekeringen
En Diensten). Deze verzekering is met name
interessant voor leden die geen collectieve
polis met korting via hun voormalige werkgever hebben. Extra aandacht wordt besteed aan de
vergoeding voor thuiszorg en er wordt ondersteuning geboden bij het aanvragen van een Persoons
Gebonden Budget (PGB).
Nu de tarieven van alle aanbieders bekend zijn kunt u de tarieven van VGZ vergelijken met andere
verzekeraars. Tot eind december heeft u tijd om eventueel over te stappen.
VGZ hanteert de ’Altijd welkom service’ (dus geen medische selectie!)
Het collectiviteitsnummer van deze verzekering is 17904.
Gratis lidmaatschap vergoeding ter waarde van € 17,50 in het eerste jaar
Kiest u bij deze collectieve verzekering ook een aanvullende verzekering, dan betaalt VGZ uw
lidmaatschapsvergoeding voor VVG-PGB. Deze vergoeding is € 17,50 per jaar per hoofdverzekerde,
inclusief btw, en geldt voor alle verenigingen die aangesloten zijn bij de KNVG of NVOG.
Meer informatie o.a. over de kortingen die VGZ biedt kunt u o.a. vinden op onze website
www.vvgpgb.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen met VGZ tel. 0900-0750

Pensioenfonds PGB uitgeroepen tot het beste pensioenfonds van Nederland
Pensioenfonds PGB is op een Internationale pensioenconferentie in Praag uitgeroepen tot het beste
pensioenfonds van Nederland. Het pensioenfonds kreeg de IPE-onderscheiding voor zijn dynamische
beleggingsbeleid.
Prijsuitreiking
De prijs werd dinsdag 28 november in ontvangst genomen door bestuurder Rob Heerkens van
Pensioenfonds PGB en de directeur beleggingen van PGB Pensioendiensten, Harold Clijsen.
Heerkens: “Onze deelnemers hebben recht op het best mogelijke beheer van hun pensioengeld. We
zijn blij dat het enthousiaste en harde werken van
ons team ook in Europees verband erkenning heeft
gekregen. Dit stimuleert door te gaan met continu
verbeteren.”
Innovatie
Internationaal mediabedrijf IPE reikt elk jaar awards
uit voor onderscheidende prestaties op het gebied
van pensioenen in Europa. Pensioenfonds PGB was
genomineerd voor zijn innovaties op het gebied van
balansbeheer.
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Dynamisch
Bij het dynamische beleggingsbeleid van Pensioenfonds PGB is zowel de mate van risico (de verdeling
tussen matching en return) als de rente-afdekking dynamisch. Dat wil zeggen dat deze meebewegen
met de ontwikkeling van de dekkingsgraad. Daarnaast wordt er systematisch rekening gehouden met
het sentiment op de financiële markten. Met het nieuwe beleid is tot nu toe duidelijk extra resultaat
gemaakt voor de deelnemers.
Andere Nederlandse pensioenuitvoerders die in de prijzen vielen waren APG en PGGM. De IPEonderscheiding voor beste pensioenfonds van Europa ging naar Denemarken.
Dekkingsgraden flink gestegen
Aan de dekkingsgraad ziet u hoe PGB er financieel voor staat.
Is er genoeg vermogen om nu en in de toekomst alle
pensioenen te betalen? En is er genoeg om de pensioenen te
indexeren? Van de overheid moeten pensioenfondsen echter
een flinke buffer hebben. Een hoge dekkingsgraad is dus
belangrijk.
Er zijn twee belangrijke dekkingsgraden
1. Actuele UFR-dekkingsgraad
Dit is de dekkingsgraad op één specifiek moment. De UFR-dekkingsgraad wordt elke maand
vastgesteld met de rekenrente die Pensioenfonds PGB van De Nederlandsche Bank moet gebruiken
om de verplichtingen te berekenen.
De UFR-dekkingsgraad is gestegen van 100,5 % in december 2016 naar 108,6 % in november 2017
2. Beleidsdekkingsgraad
Dit is de gemiddelde UFR-dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. Aan de hand van deze
dekkingsgraad beslist het bestuur elk jaar of het de pensioenen kan verhogen. En in een periode dat
een pensioenfonds ‘in herstel’ verkeert (zoals bij PGB het geval is) bepaalt deze dekkingsgraad of er
moet worden gekort. Indien deze dekkingsgraad vijf jaar achtereen onder de ca. 105 is gebleven,
moet er verplicht worden gekort.
De beleidsdekkingsgraad is gestegen van 96 % in december 2016 naar 105,4 % in november 2017. De
verwachting is dat deze eind 2017 boven de 106 % eindigt. Daarmee komt PGB uit het kortetermijnherstelplan en hoeft er niet gekort te worden. Als de beleidsdekkingsgraad weer onder de ca.
105% daalt, komen we opnieuw in de gevarenzone.
PGB mag pas beginnen met voorzichtig indexeren vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110 %. Als de
beleidsdekkingsgraad zich op dezelfde manier blijft ontwikkelen komt indexatie na volgend jaar in
zicht. Of dat een reële optie is, kan op dit moment niet worden gezegd.
Een volledig overzicht van de beide dekkingsgraden vindt u op de website van Pensioenfonds PGB

http://www.pensioenfondspgb.nl/nlnl/overpgb/Paginas/Financiële%20situatie/Dekkingsgraad.aspx

Meer focus op engagement
Pensioenfonds PGB heeft besloten meer werk te maken van 'engagement': in gesprek gaan met
bedrijven waarin pensioengeld is belegd en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Er is een
gespecialiseerd bedrijf aangesteld om het pensioenfonds hiermee te helpen: BMO Global Asset
Management (BMO GAM).
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De uitbreiding komt voort uit het onderzoek naar
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) dat PGB vorig jaar
hield onder deelnemers. Daaruit bleek onder meer dat
deelnemers willen dat het pensioenfonds zich inzet om
bijvoorbeeld corruptie en extreem hoge beloningen tegen te
gaan bij ondernemingen waarin wordt belegd. Ook vinden ze dat
er meer aandacht nodig is voor goede arbeidsomstandigheden en
mensenrechten.
Klimaat
Het bestuur buigt zich nu over het onderwerp klimaat. Het bestuur wil hierover een positie innemen
na een uitgebreide discussie over de gevolgen van klimaatverandering.
BMO GAM
BMO GAM is een wereldwijd opererende vermogensbeheerder, met veel ervaring in Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen. De organisatie is medeoprichter en ondertekenaar van de VN-beginselen
voor verantwoord beleggen (UNPRI).

Beleid duurzaam beleggen aangepast
Pensioenfonds PGB belegt niet meer in bedrijven die tabak
produceren. Ook is de lijst met bedrijven waarin niet wordt belegd
omdat ze zijn betrokken bij de productie van controversiële
wapens uitgebreid.
Op die manier heeft het bestuur de wens ingevuld van een
overgrote meerderheid van haar deelnemers en gepensioneerden
om niet langer te beleggen in de tabaks- en wapenindustrie.
Aandelen en obligaties verkocht
Concreet betekent dit dat Pensioenfonds PGB niet meer actief belegt in bedrijven die hun omzet
voor minstens 25 procent uit tabaksproducten halen. Aandelen en obligaties in dergelijke bedrijven
worden of zijn verkocht. Datzelfde geldt voor bedrijven die betrokken zijn bij de productie van
wapens met witte fosfor of verarmd uranium. Of bedrijven die betrokken zijn bij de productie van
kernwapens in of voor landen die niet zijn aangesloten zijn bij het verdrag dat kernwapens beperkt
(het non-proliferatieverdrag).
Deelnemersonderzoek meegenomen in beleid
Pensioenfonds PGB wil rekening houden met de mening van zijn deelnemers over de
maatschappelijke kanten van het beleggen. Daarom heeft zij hiernaar in 2016 onderzoek gedaan. In
zijn algemeenheid gaven deelnemers aan dat duurzaam beleggen belangrijk is, maar niet ten koste
mag gaan van het rendement. In de top drie van ongewenste beleggingen staan kinderarbeid,
wapenindustrie en tabaksindustrie. Bedrijven die kinderarbeid gebruiken waren al uitgesloten, net
als bedrijven die betrokken zijn bij clustermunitie, anti-persoonsmijnen, chemische en biologische
wapens.
Meer informatie over focus op engagement en durzaam beleggen vindt u op de website van PGB
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Magazine Express
Medio november is een nieuwe uitgave verschenen van ons magazine
ExPress.
Mocht u het blad niet ontvangen hebben wilt u ons dat dan laten weten.
U kunt ExPress vinden op onze website www.vvgpgb.nl
Express 2e jaargang nummer 2

Uw reactie over Express
Ontevreden

of Tevreden

Onvrede
Wij kregen de reactie dat wij als vereniging te netjes zijn en dat wij of onze organisatie KNVG
liever met beleidsmakers praten dan met leden.
Verzekering
Wij ontvingen een telefoontje van een lid dat op zoek was naar een betere
ziektekostenverzekering. Na hem info te hebben verstrekt over de mogelijkheden bij VGZ
verzochten wij hem ons het eventuele resultaat te melden.
Enige tijd later ontvingen wij de enthousiaste reactie:
Het levert mij voor 2018 een besparting op van € 135,60!
Bent U tevreden of heeft u suggesties hoe het beter kan. Kunnen we bij de
gemeenteraadsverkezingen wat met het potentieel aan Kamerzetels dat de
gepensioneerden samen hebben? Hebt u concrete en liefst uitvoerbare ideeën?

Stuur uw reactie naar de redactie!!
Een compliment over onze nieuwsbrief of de uitgaves van Express mag natuurlijk ook!

Voor de volgende Express zijn we op zoek naar leden die na hun pensionering met een eigen
bedrijf of eigen beroepsmatige activiteit zijn begonnen. Liefst mensen die een heel andere
richting ingeslagen zijn. Weet u iemand of bent u misschien zelf zo iemand en mogen we
daar een verhaal over maken, stuur dan a.u.b. een mail naar redactie@vvgpgb.nl. Als er
meer 'kandidaten' zijn moeten we een selectie maken maar u krijgt in ieder geval bericht van
ons.

Meld een oud-collega aan als lid van VVG-PGB en ontvang gratis een
leuk boekje
VVG-PGB bloeit met ruim 12.500 leden als nooit tevoren en gaat daarmee gelijk op met
Pensioenfonds PGB. Omdat nog niet alle gepensioneerden lid zijn van onze vereniging doen wij bij
deze de oproep om een oud-collega aan te melden als lid. Zowel u, als aanbrenger, en degenen die
zich dit jaar aanmelden ontvangen van ons het leuke boekje. U kunt uw collega aanmelden via onze
website www.vvgpgb.nl of een briefje sturen naar ledenadministratie VVG-PGB, Antwoordnummer
1204, 7550 VB Hengelo.
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