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+31 (0)88 919 38 40 [DATUM]  

   

onderwerp ons kenmerk  

Pensioenrekenleeftijd van 67 naar 68 jaar [XYZ-kenmerk] 

 

 

 

Beste [mevrouw] [heer] [achternaam],  

 

Enkele weken geleden informeerden we jou over het besluit om jouw pensioen onder te 

brengen bij Pensioenfonds PGB. We lieten je weten wat de overstap voor jou betekent.  

Met deze brief willen we je informeren over de verandering van jouw pensioenrekenleeftijd.  

Die is 68 jaar in de pensioenregeling van Pensioenfonds PGB. Bij Reiswerk Pensioenen was 

deze 67 jaar. 

 
Waarom wordt de pensioenrekenleeftijd 68 jaar? 
Vanaf 1 januari 2021 val je onder de regeling van Pensioenfonds PGB. Dit fonds rekent voor 

alle pensioenregelingen die het uitvoert, met een pensioenrekenleeftijd van 68 jaar. Dus ook 

voor de regeling voor de reisbranche.  

 

Wat betekent dit voor jou?  

Eigenlijk niet zo veel. Pensioenfonds PGB berekent jouw pensioen alsof je met pensioen gaat 

op 68 jaar. Dit is niet de leeftijd waarop je voor het eerst een pensioenuitkering krijgt. Dat blijft  

de eerste van de maand waarin je voor het eerst AOW krijgt. Dat was al zo en dat blijft zo.  

Je kunt er ook nog steeds voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan.  

 

Je raakt door de verandering geen pensioen kwijt 

Om je gerust te stellen: je raakt geen pensioen kwijt door de omzetting naar 68 jaar. Het bedrag 

dat je op jouw AOW-leeftijd kan krijgen, blijft vergelijkbaar met het bedrag in de oude situatie.  

Je hoeft ook niet een jaar langer te werken. De AOW-leeftijd, die door de overheid wordt 

vastgesteld, is in basis het moment dat jij stopt met werken.  
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Medio 2021 ontvang je van ons een overzicht waarop je precies ziet wat de waarde van  

het door jou opgebouwde pensioen op 68 jaar is. Een toelichting hierop vind je in het bericht 

“En ook nog een jaar later met pensioen…?” op onze website www.reiswerkpensioenenstopt.nl.  

 

Op deze website lees je ook waarom we stoppen met Reiswerk Pensioenen en welke 

veranderingen er daardoor nog meer zijn. Zoals de verlaging van jouw pensioen per 1 januari 

2021. 

 
Vragen of opmerkingen? 
Met lunchsessies, webinars en nieuwsbrieven gaan we je de komende periode uitgebreid 

informeren. Uiteraard ook over aanpassing van de pensioenrekenleeftijd. 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. 

 

Volg ons webinar 

Woensdag 7 oktober 2020 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.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Stichting Pensioenfonds voor de Reisbranche, 

  
Arnold Jager   Willem Jan Boot  

Werkgeversvoorzitter  Werknemersvoorzitter 
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