
Beste 

De Nederlandsche Bank en het Ministerie van Sociale Zaken hebben goedkeuring gegeven aan het besluit van 
de sociale partners in de reisbranche en het bestuur van Reiswerk Pensioenen om vanaf 1 januari 2021 jouw 
pensioen onder te brengen bij Pensioenfonds PGB. Dit houdt in dat het proces, dat inmiddels al gestart was, 
definitief doorgaat. Vanaf nu beheert Pensioenfonds PGB jouw pensioen en kan je bij hen terecht voor al je 
pensioenzaken.

Wat betekent dit voor jou?
Door de overdracht worden de kosten van het uitvoeren van de regeling lager. Dat komt ten goede aan jouw 
pensioen. Je gaat in de toekomst naar verwachting meer pensioen opbouwen en je krijgt een stabielere regeling. 
Na de overgang geldt het indexatiebeleid en rekenregels van Pensioenfonds PGB. Ook voor de pensioenen die 
je bij Reiswerk Pensioenen hebt opgebouwd.

Eerst een verlaging noodzakelijk
We lieten je al weten dat, voor we over kunnen naar Pensioenfonds PGB, helaas eerst een verlaging van  
jouw opgebouwde pensioen moet worden doorgevoerd. Dat vinden we erg vervelend, maar dit is nodig om  
de overgang mogelijk te maken. Pensioenfonds PGB stond er op peildatum 30 november financieel gezien 
beter voor dan Reiswerk Pensioenen. Dat verschil moet worden rechtgezet. Huidige deelnemers in 
Pensioenfonds PGB mogen er, door de komst van Reiswerk Pensioenen, niet op achteruitgaan.
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60-plussers worden ontzien
Reiswerk Pensioenen heeft van De Nederlandsche Bank toestemming gekregen om de mensen die  
op 1 januari 2021 60 jaar of ouder zijn, zo veel mogelijk te ontzien. We vinden dat eerlijk omdat we ons  
realiseren dat de mogelijkheden om de verlaging te repareren voor jou beperkt zijn. Jouw pensioen is  
daarom per 1 januari 2021 met 9,09% verlaagd (in plaats van 18,18%). 

Reiswerk Pensioenen maakt eind dit jaar, nadat alle lopende verplichtingen zijn afgerond, een definitieve  
eindafrekening op. Als daar geld bij overblijft, zal dit ten goede komen aan jouw pensioen. Pensioenfonds PGB 
zal je daarover in het vierde kwartaal van 2021 berichten.

Pensioenkrant
Ondanks de verlaging, zijn wij ervan overtuigd dat we voor jou de best mogelijke oplossing hebben  
gekozen voor de lange termijn. Met de overdracht komt een eind aan het zelfstandige pensioenfonds  
Reiswerk Pensioenen. In de eenmalige pensioenkrant, die je bij deze brief vindt, staan we daarbij stil.  
We vertellen je hoe het zover is gekomen, welke veranderingen er zijn en je maakt kennis met de 
mensen van Pensioenfonds PGB.

Volg ons webinar
Donderdag 21 januari 2021 staan wij tijdens een online webinar voor je klaar om de overgang
naar Pensioenfonds PGB toe te lichten en jouw vragen te beantwoorden. Meld je aan op
www.reiswerkpensioenenstopt.nl/webinar. Je ontvangt van ons een link waarmee je kan
deelnemen. Het webinar start om 12.00 uur en duurt maximaal tot 13.00 uur. Later terugkijken
kan natuurlijk ook.

Vragen of opmerkingen?
Heb je nu al behoefte om te reageren, laat jouw vraag of opmerking achter op
www.reiswerkpensioenenstopt.nl. Daar vind je ook de andere mogelijkheden om  
met ons in contact te komen.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Pensioenfonds voor de Reisbranche,

Arnold Jager  Willem Jan Boot
Werkgeversvoorzitter  Werknemersvoorzitter
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