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onze brief

Geachte [mevrouw] [heer] [achternaam],
De sociale partners in de reisbranche hebben besloten om vanaf 1 januari 2021 de
pensioenopbouw onder te brengen bij Pensioenfonds PGB. Aanvullend daarop heeft het
bestuur van pensioenfonds Reiswerk Pensioenen besloten om ook per 1 januari 2021 alle
ingegane pensioenen en de tot dan al opgebouwde pensioenen over te dragen aan
Pensioenfonds PGB. De procedures bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
en De Nederlandsche Bank, die nodig zijn voor de overgang, zijn gestart.
Wat betekent dit voor u?
Vanaf januari 2021 ontvangt u uw maandelijkse pensioenuitkering van Pensioenfonds PGB.
Door de overdracht worden de kosten van het uitvoeren van de regeling lager. Dat komt ook ten
goede aan uw pensioen. U krijgt een stabielere regeling, want u gaat vallen onder het
indexatiebeleid en de rekenregels van een financieel gezonder en toekomstbestendiger
Pensioenfonds PGB.
Eerst een verlaging noodzakelijk
Helaas moet, voor we over kunnen naar Pensioenfonds PGB, eerst een verlaging van uw
pensioen worden doorgevoerd. Dat vinden we erg vervelend, maar dit is nodig om de overgang
technisch mogelijk te maken. Pensioenfonds PGB staat er momenteel financieel gezien beter
voor dan Reiswerk Pensioenen en dat verschil zal moeten worden rechtgezet. Huidige
deelnemers in Pensioenfonds PGB mogen er, door de komst van Reiswerk Pensioenen, niet op
achteruit gaan.
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Hoeveel wordt er verlaagd?
Dat valt nu nog niet te zeggen. Dat kunnen we pas vaststellen op 31 december van dit jaar. De
rente en de financiële situatie in de wereld van dat moment zijn hier van belang. Als we een
berekening zouden maken met de huidige gegevens, gaat het om een verlaging van circa 16%.
Pensioengerechtigden zoveel mogelijk ontzien
Reiswerk Pensioen heeft aan De Nederlandsche Bank voorgesteld om de mensen met een
ingegane pensioenuitkering en deelnemers die vlak voor hun pensionering staan zo veel
mogelijk te ontzien. We zouden dat eerlijk vinden omdat er maar heel weinig mensen met een
ingegane pensioenuitkering in ons fonds zijn en omdat we ons realiseren dat de mogelijkheden
om de verlaging te repareren voor u beperkt zijn. Wij wachten daarvoor op de goedkeuring van
De Nederlandsche Bank. Mogelijk kunnen wij u nog tegemoet komen.
Antwoord op uw vragen
In de bijlage bij deze brief vindt u meer over de overgang naar Pensioenfonds PGB. Lees deze
bijlage zorgvuldig door.
Vragen of opmerkingen?
We gaan u de komende periode uitgebreid informeren over de achtergronden en gevolgen van
de overgang. Heeft u nu al behoefte om te reageren, laat uw vraag of opmerking achter op
www.reiswerkpensioenenstopt.nl. Daar vindt u ook de andere mogelijkheden om met ons in
contact te komen.
E-mailadres
Als wij uw e-mailadres hebben, dan houden wij u ook digitaal op de hoogte. Als u dat nog niet
gedaan hebt, geef dan uw e-mailadres aan ons door. Ook dat kan via onze websites.
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Pensioenfonds voor de Reisbranche,

Arnold Jager
Werkgeversvoorzitter

Willem Jan Boot
Werknemersvoorzitter
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Bijlage
Waarom gaat mijn pensioen over naar het Pensioenfonds PGB?
Door de samenstelling van het deelnemersbestand binnen de Reisbranche (veel jonge
deelnemers) moeten veel uitkeringen pas op langere termijn worden uitbetaald. Daardoor is het
fonds erg gevoelig voor renteveranderingen. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten bij een klein
fonds als Reiswerk Pensioenen relatief hoog. Geld dat besteed wordt aan kosten, komt niet in
het pensioenvermogen terecht. Met instemming van de sociale partners is Reiswerk
Pensioenen op zoek gegaan naar een fonds waar de pensioenopbouw van onze deelnemers
en ex-deelnemers kan worden ondergebracht. Tegen aanmerkelijk lagere kosten.
Wat schiet ik er als gepensioneerde mee op?
U gaat uw uitkering ontvangen van een financieel gezonder en toekomstbestendiger
pensioenfonds. Hierdoor wordt de kans op pensioenverhogingen groter en het risico dat het
verlaagd moet worden minder. Na overdracht van de huidige pensioenen van Reiswerk
Pensioenen zal het indexatie- en kortingsbeleid van Pensioenfonds PGB gelden.
Waarom moet dan toch mijn pensioen eerst verlaagd worden?
De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft weer hoeveel geld er in kas is voor elke euro
die als pensioen aan de mensen is toegezegd. Stel bij Pensioenfonds PGB is de dekkingsgraad
100%. Dit wil zeggen dat voor elke 100 euro toegezegd pensioen, het fonds € 100 in kas heeft.
Stel de dekkingsgraad van Reiswerk Pensioenen is 90%. Dit wil zeggen dat Reiswerk
Pensioenen voor elke 100 euro toegezegd pensioen € 90 in kas heeft. Per € 100 toegezegd
pensioen heeft Reiswerk Pensioenen dus € 10 minder in kas dan Pensioenfonds PGB.
Je zou kunnen zeggen dat de deelnemers in Pensioenfonds PGB dus rijker zijn dan de
deelnemers in Reiswerk Pensioenen. Als je de pensioenvermogens gewoon bij elkaar zou
voegen dan wordt de dekkingsgraad voor de mensen bij Reiswerk Pensioenen hoger en die
van Pensioenfonds PGB lager. De mensen die al bij Pensioenfonds PGB zitten, zouden dan
nadeel ondervinden van onze aansluiting. Dit mag dan ook niet volgens de regels. Door de
pensioenaanspraken nu eerst te verlagen wordt onze dekkingsgraad precies gelijk aan die van
Pensioenfonds PGB en kunnen dan de pensioenvermogens wel samengevoegd worden zonder
dat de huidige deelnemers van Pensioenfonds PGB daarvan nadeel ondervinden.
Wat gebeurt er als De Nederlandsche Bank (nog) geen toestemming geeft?
In dat geval zullen we als bestuur een nieuw besluit moeten nemen. U hoort daarna zo spoedig
mogelijk weer van ons.
Na 1 januari 2021 ontvangt u van Pensioenfonds PGB het overzicht over uw
pensioenuitkeringen. Voor meer informatie kunt u dan ook terecht op de website van
Pensioenfonds PGB: www.pensioenfondspgb.nl.
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