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De donkerste periode van het jaar brengt voor velen
gezelligheid met zich mee. En snel daarna zicht op langer
wordende dagen met misschien mooi winterweer. Ik zal daarom
maar niet te lang stil blijven staan bij de dichte mist waarin de
pensioendiscussie zich bevindt. Daar wordt een mens niet
vrolijk van. Daarom, met deze kanttekening wens ik iedereen
toch fijne dagen en alles goeds voor 2019.
Jos van Rijsingen, voorzitter VVG-PGB

Pensioenpaniek wordt bewust aangewakkerd
Na het klappen van de
pensioenonderhandelingen kunnen we rustig
stellen dat de paniek over het pensioen nu echt
heeft toegeslagen. Het kabinet doet er alles aan
om deze paniek aan te blazen door nu al jaren
van de daken te roepen dat het huidige systeem
‘onhoudbaar’ is en dat als gevolg daarvan
toekomstige gepensioneerden een lege kas zullen aantreffen.
Klik hier voor het volledige artikel van Emeritus universiteitshoogleraar Bernard van Praag

Pensioenen PGB in 2019 niet omhoog
Ook in 2019 gaan de pensioenen van PGB niet omhoog.
Indexatie is niet mogelijk omdat de beleidsdekkingsgraad
aan het eind van dit jaar niet boven de 110 procent
uitkomt. Deze dekkingsgraad stond eind november op
109,2 procent. Door het verslechterde beursklimaat zal
dat in december eerder gedaald zijn dan gestegen. Pas bij
een getal boven de 110 procent kunnen de pensioenen omhoog, zij het dan nog maar in
kleine stapjes. Met een getal van 109,2 procent zal PGB aan de andere kant niet hoeven
te korten op de pensioenen.
Lees verder

Dekkingsgraad gedaald
De dekkingsgraad van het pensioenfonds PGB is in
oktober en november mede door de malaise op de
aandelenmarkten gedaald.
Klik hier voor meer informatie.

Putopties moeten dekkingsgraad PGB beschermen
Pensioenfonds PGB maakt sinds kort gebruik van
putopties om de dekkingsgraad te beschermen tegen forse
klappen op de aandelenmarkt. Het inzetten van putopties,
dat is het recht om een aandeel gedurende een bepaalde
periode te verkopen, gebeurt via een vooraf vastgesteld
kader.
Het inzetten van putopties is niet per se nieuw in
pensioenland. Maar een vooraf vastgesteld kader waarin
staat wanneer deze derivaten worden ingezet, is dat wel.
‘’Op deze manier maakt het onderdeel uit van ons
strategisch beleggingsbeleid,’’ zegt Harold Clijsen, cio van
de uitvoeringsdienst PGB Pensioendiensten in
PensioenPro.
Lees verder

Bericht uit het Verantwoordingsorgaan
Onze vertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan,
Tonnie Klein Hemmink, Nicoline Maarschalk Meijer en Jos van Rijsingen,
hebben op zich genomen te berichten over hun werkzaamheden in het VO
vanPensioenfonds PGB.
Uiteraard kan dit slechts op hoofdlijnen. De toekomst moet leren of deze berichten op
prijs worden gesteld.
Klik hier voor het verslag

Bijna helft van de zorguitgaven gaat naar ouderen
Van de totale zorguitgaven in ons land gaat 48 procent
naar ouderen. Binnen deze groep is er echter een grote
variatie. De meeste 65-jarigen zijn vitaal en gebruiken
nauwelijks meer zorg dan de gemiddelde Nederlander.
Maar de gemiddelde zorgkosten stijgen sterk met de
leeftijd. Voor 85-plussers liggen de gemiddelde kosten vier
keer hoger dan de kosten voor mensen tussen 65 en 75 jaar.
Dat schrijft de Nationale Zorgautoriteit in haar regelmatige uitgave ‘Stand van de zorg’.
Lees verder

Voordeel VGZ ziektekostenverzekering leden VVG
Zoals al eerder in onze nieuwsbrieven aangekondigd
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.
Klik hier voor de aanbieding
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