over
stappen
Informatiekrant van Reiswerk Pensioenen
rondom de overgang van jouw pensioen
naar Pensioenfonds PGB

‘We kunnen
weer gaan
werken aan
perspectief’

Frank Radstake, Consumentenzaken en Sociaal Beleid bij ANVR

Na jaren van onderzoek en langdurig wikken en
wegen, besluiten de sociale partners begin 2020
om de pensioenopbouw bij Reiswerk Pensioenen te
beëindigen en per 1 januari 2021 onder te brengen
bij Pensioenfonds PGB. Als hoofdonderhandelaar
namens de ANVR investeerde Frank Radstake on
telbare uren om het best mogelijke resultaat voor
de werkgevers en hun werknemers in de reissector
te behalen. ‘We wilden niet alle ruimte voor nu
inruilen voor ruimte voor later.’

Redenen voor de overstap

De beste keuze

‘Een van de redenen is dat de reissector
relatief klein is. Daardoor is het aantal deel
nemers bij Reiswerk Pensioenen laag en zijn
de kosten relatief hoog. Wat weer invloed
heeft op de hoogte van de pensioenopbouw.
Een andere reden is de lage dekkingsgraad
van Reiswerk Pensioenen, in combinatie met
de gemaakte pensioenafspraken die meer
geld kosten dan door de pensioenpremies
worden binnengehaald. Hierdoor had die
korting in de pensioensopbouw sowieso
plaatsgevonden. Was het niet komend jaar,
dan wel het jaar daarop. Een jaar wachten
had dus geen zin.’

‘Ik realiseer me maar al te goed dat het
voor de deelnemers moeilijk is om een
aanzienlijke korting op hun pensioen te
accepteren. Toch sta ik voor de volle 100
procent achter de beslissing van de sociale
partners. Ten eerste omdat de pensioen
opbouw bij PGB tot 35 procent hoger kan
uitvallen dan bij Reiswerk Pensioenen.
En stel dat we bij Reiswerk Pensioenen
waren gebleven en de premies moesten
enorm omhoog. Dan zouden de deelnemers een groot deel van hun ruimte
voor nu moeten inruilen voor hun ruimte
voor later en dat leek ons helemaal on
wenselijk. In mijn ogen hebben we in deze
zeer lastige situatie de beste keuze gemaakt.
Nu kunnen we weer gaan werken aan
perspectief en werkgelegenheid.’ •

Alle opties bestudeerd
‘Bij het besluit om over te stappen,
zijn we niet over een nacht ijs gegaan.
Integendeel, we hebben een zeer uitgebreid traject doorlopen’, aldus Frank
Radstake, hoofdonderhandelaar namens
de ANVR en verantwoordelijke voor onder
meer het sociaal beleid voor de reisbranche.
‘Samen met de vakbonden heeft de ANVR al
sinds 2014 onderzocht of de pensioenopbouw
voor de reissector eventueel op een andere
plek moest worden ondergebracht.’

INTERVIEW

Meer in deze uitgave

‘Kortom, als we echt het best mogelijke
pensioenresultaat voor de reissector
wilden behalen, moest er iets veranderen.
Daarom hebben we sinds 2014 alle opties
bestudeerd en zijn we vanaf 2018 samen met
het pensioenfonds acht verschillende opties
tot in detail gaan uitwerken. Deze opties
hebben we bovendien getoetst aan zestien
verschillende criteria. Uiteindelijk is het een
rekensom en daarbij kwam Pensioenfonds
PGB als beste uit de bus.’
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‘Het enige dat telt,
is het belang van
jou: de deelnemer’

‘Rationeel begrijp ik
de overstap, emotioneel
vind ik het heel jammer’

Welkom bij
Pensioenfonds PGB!

Heb je vragen?
Vraag het aan Lucy!

Oud versus nieuw:
wat verandert er niet
en wel voor jou?

Wij houden je
op de hoogte

‘Rationeel begrijp
ik de overstap,
emotioneel vind ik
het heel jammer’
’We willen
open, eerlijk
en persoonlijk
communiceren’

Toen Arnold Jager ruim een jaar geleden
aantrad als voorzitter van het bestuur van
Reiswerk Pensioenen, wilde hij zijn ruime
kennis en ervaring in de pensioensector
inzetten om de pensioenregelingen voor
de deelnemers in het pensioenfonds goed
te regelen. Tot zijn grote spijt gooiden de
zeer lage rente, de lage dekkingsgraad en
de steeds toenemende regelgeving roet in
het eten. ‘Ik vind het jammer dat het eigen
pensioenfonds van de sector en haar
werknemers ophoudt te bestaan.’

Willem Jan Boot, Bestuurslid van Reiswerk Pensioenen

‘Het enige dat telt,
is het belang van
jou: de deelnemer’

INTERVIEW

Als bestuurslid van Reiswerk Pensioenen hecht
Willem Jan Boot veel belang aan open, eerlijke en
persoonlijke communicatie richting de deelnemers
van het pensioenfonds. Of dat nu via een nieuwsbrief
of webinar gebeurt, tijdens een gezamenlijke wandeling
in de Oostvaardersplassen of een lunchsessie bij een
werkgever in de reissector. Want over het nut van een
pensioen kun je nooit teveel praten. ‘Het gaat erom
dat ik de boodschap duidelijk en integer overbreng.
Ook als deze minder rooskleurig is.’

‘De afgelopen zomer heb ik echt wakker
gelegen. Want hoe vertel ik de deelnemers
van Reiswerk Pensioenen dat een pensioen
korting van achttien procent op de lange
termijn toch echt voordeliger voor hen is?’
Al ruim zes jaar maakt Willem Jan Boot deel
uit van het bestuur van Reiswerk Pensioenen,
wat betekent dat hij de tijd van voorspoed
ook heeft meegemaakt. ‘Klopt. Tot 2015 ging
het echt goed met het pensioenfonds. Elk jaar
steeg het pensioen mee met de prijzen voor
het levensonderhoud en dat was natuurlijk
prachtig.’

leggen waarom ze toch verplicht geld
moeten inleggen voor een pensioen voor
later. Eerlijk gezegd kwam het pensioenfonds in een dal terecht waar we niet meer
uit konden komen. De sociale partners en wij
als bestuur zagen dat Reiswerk Pensioenen
geen toekomst heeft en dat het in het belang
van de deelnemers en gepensioneerden is
om een overstap te maken. PGB kwam daarbij
als beste uit de bus, want bij dit pensioen
fonds kunnen de aanspraken wel uit het dal
klimmen, al is er ook het grote nadeel van de
verlaging.’

Uit het dal klimmen

De pijn eerlijk verdelen

‘Maar vanaf 2015 werd het door diverse
factoren steeds iets minder en vond ik het
steeds moeilijker om de deelnemers uit te

‘Als bestuur van Reiswerk Pensioenen
hebben we de wettelijke plicht om even
wichtige besluiten te nemen: de pijn van
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de overstap naar PGB moet eerlijk
verdeeld worden. Daarom hebben we
ruim de tijd genomen om per leeftijd
precies uit te rekenen wat de impact
van de korting is op de ruimte voor
later. Want als je jong bent, heb je nog
tientallen jaren om een pensioen op te
bouwen. Als gepensioneerde heb je die
kans niet meer. Daarom proberen we de
gepensioneerden iets meer uit de wind
te houden. Ik ben ervan overtuigd dat de
overstap naar PGB in het belang is van alle
deelnemers van Reiswerk Pensioenen en
dat zullen we dan ook zo duidelijk mogelijk
communiceren. Op een open en eerlijke
wijze, want “een beetje integer” bestaat
niet.’ •

Arnold Jager, Voorzitter van het bestuur van Reiswerk Pensioenen

INTERVIEW

‘Als gepensioneerde deelnemer aan
Reiswerk Pensioenen én voorzitter
van het Verantwoordingsorgaan kan
ik zeggen dat het bestuur een wel
overwogen besluit heeft genomen,
waarbij rekening is gehouden met het
belang van álle betrokken partijen’
Cor van Eijden, Voorzitter van
het Verantwoordingsorgaan van
Reiswerk Pensioenen

‘Ik ben ruim 25 jaar werkzaam in de
pensioensector, maar zelfs voor mij is
de huidige situatie waarin veel pensioen
fondsen zich bevinden uniek en bijzonder.’
Aan het woord is Arnold Jager, sinds 2019
voorzitter van het bestuur van Reiswerk
Pensioenen. ‘Toch is de situatie rationeel
goed verklaarbaar. Door de erg lage rente
werd de pensioenopbouw de afgelopen
jaren steeds iets lager. En het was al helemaal onmogelijk om het pensioen mee
te laten groeien met de prijsstijging van
bijvoorbeeld de dagelijkse boodschappen.
Dat zijn vervelende berichten.’

Het nadeel van een klein fonds
‘In het geval van Reiswerk Pensioenen
is bovendien de pensioenpremie niet
voldoende om een pensioenopbouw te
realiseren. Er komt gewoon niet genoeg
geld binnen. Om wel te voldoen aan de
vereiste dekkingsgraad moet dus óf de
pensioenopbouw naar beneden óf de
pensioenpremie omhoog. Dat is natuurlijk
kiezen uit twee kwaden. Daar komt bij dat
Reiswerk Pensioenen een klein fonds is.
Hierdoor zijn de kosten per deelnemer
relatief hoog en dat is een groot nadeel.

Dus toen we als bestuur ruim een jaar
geleden met de sociale partners de toekomst van het fonds bespraken, voelde ik
al aan dat het wel eens eindig kon zijn.’

500 reacties beantwoord
‘Natuurlijk vind ik het jammer, ook omdat
we als bestuur goed samenwerken en een
goede verstandhouding hebben met het
Verantwoordingsorgaan en de raad van
toezicht. Aan de andere kant, als ik op de
stoel van de sociale partners had gezeten,
had ik waarschijnlijk dezelfde keuze gemaakt.
Wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, is dat
we de zaken voor onze deelnemers netjes
afwikkelen. Sinds het nieuws van de overstap
bekend is, hebben we zo’n 500 reacties ont
vangen van deelnemers die boos, verrast of
teleurgesteld zijn. De overstap begrijpen ze
vaak wel, maar de korting op de pensioenop
bouw raakt hen in de portemonnee en dat
doet pijn. Daarom hebben we als bestuur alle
reacties naar eer en geweten beantwoord en
de situatie en de gemaakte keuzes uitgelegd.
Want op de lange termijn zijn de werknemers
uit de reissector beter af bij Pensioenfonds
PGB.’ •
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Welkom bij
Pensioenfonds PGB!
INTRODUCTIE

Fijn om je te mogen begroeten als nieuwe deelnemer.
We willen er graag alles aan doen om je snel thuis te laten
voelen bij Pensioenfonds PGB. Want, weten dat je pensioen
in goede handen is, is belangrijk. Zeker nu.

We kunnen ons goed voorstellen dat het
onzekere tijden zijn, de reisbranche heeft
het zwaar te verduren door de coronacrisis.
We begrijpen dat de overgang daarnaast
niet gemakkelijk was. Je kreeg vorig jaar
te horen dat je pensioen wordt verlaagd.
Dat was een moeilijke beslissing voor
Reiswerk Pensioenen, maar wel nodig
om je pensioen een betere kans te geven
weer te groeien in de toekomst. Hoe wij
daarvoor willen gaan zorgen, vertellen we
je graag. Zo zie en hoor je verderop in deze
pensioenkrant, via een kort animatiefilmpje,
wat wij doen met het geld dat jij en jouw
werkgever voor je pensioen betalen.

’We zoeken graag
het contact met je.
Liefst zo persoonlijk
mogelijk’

Want we helpen je graag. Met het
krijgen van een helder inzicht in je
pensioen. Of bij het maken van
keuzes.
Je kunt ook met ons meedenken.
Bijvoorbeeld door jouw mening te
geven via het klantenpanel. We gaan
ook graag ‘live’ met je in gesprek.
Bijvoorbeeld via rondetafelgesprekken
in onze nieuwe ontmoetingsplek in
Amstelveen, of op locatie. Tenminste…
zodra dit weer kan. Tot dan kan het ook
digitaal…

Heb je interesse?
We zoeken graag het contact met je.
Liefst zo persoonlijk mogelijk, ook nu
we daarvoor aangewezen zijn op nieuwe
digitale mogelijkheden. Zo organiseren
we regelmatig webinars. Bijvoorbeeld voor
deelnemers die bijna met pensioen gaan.
Of om werkgevers bij te praten over de
veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel.

Wie zijn wij?
We stellen ons
graag even aan
je voor
KENNISMAKING PGB

Laat het ons weten via
communicatie@pensioenfondspgb.nl
Ik hoop je te ontmoeten!
Jochem Dijckmeester
Voorzitter bestuur Pensioenfonds PGB •

Wat gebeurt er met
het geld dat je voor je
pensioen betaalt?

Pensioenfonds PGB is van oorsprong een fonds voor de grafische industrie

’We begrijpen dat elke branche uniek is
met eigen wensen. Daar spelen we op in.
Nu en in de toekomst’

Vanaf 1953 het fonds
voor de grafische industrie

Vanaf 2005 ook het fonds
voor andere sectoren

Pensioenfonds PGB is ontstaan in 1953
in Amsterdam. Dit als gevolg van een
fusie tussen 3 pensioenfondsen uit de
grafische branche, een branche die zich
kenmerkt door een sterk gevoel van
samen optrekken en samen zaken
regelen. We bedienden vroeger alleen
de grafische branche. Denk aan drukkers
van kranten en boeken. Maar ook aan
vormgevers, journalisten en reclamemakers.

De afgelopen jaren zijn we veranderd
in een fonds voor werknemers en werkgevers uit 14 andere sectoren. Door die
groei behalen we kostenvoordelen en
zijn er meer mogelijkheden om te beleggen. In de eerste jaren sloten zich vooral
bedrijven aan die verwant zijn aan de
grafische sector, zoals uitgevers, de
kartonnage- en drukinktfabrikanten.
In de jaren daarna kwamen er ook andere
sectoren bij, waaronder de baggeraars,
zeevissers en de bloemen- en planten
groothandel. En nu verwelkomen we dus
ook de reisbranche. We begrijpen als geen
ander dat elke branche uniek is met eigen
wensen. Daar spelen we op in. Nu en in
de toekomst.

Kijkend naar
de toekomst
Er verandert veel. Zo worden we
steeds ouder en ook ons pensioenstelsel verandert. Daar bereiden we
ons goed op voor. We kijken daarbij
ook naar onze rol in de samenleving.
Daarom houden we bij onze beleggingen rekening met het milieu,
klimaat en mensenrechten. Zo zorgen
we ervoor dat onze deelnemers een
zo goed mogelijk pensioen krijgen
in een leefbare wereld. •

Jochem Dijckmeester, Voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds PGB

Je betaalt elke maand een bedrag van je
salaris voor je pensioen. Je ziet op je loonstrook hoeveel dat is. Ook je werkgever betaalt
mee, om ervoor te zorgen dat je geld voor later
hebt. Maar wat gebeurt er precies met het geld
dat je voor je pensioen betaalt? En hoe zorgen
wij ervoor dat je pensioen groeit? Bekijk ons
animatiefilmpje. Daarin praten we je in
2,5 minuut bij.
Bekijk ons
animatiefilmpje

www.pensioenfondspgb.nl/dit-doen-wij
Vanaf 2005 sloten ook andere sectoren aan
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Heb je vragen?
Vraag het aan Lucy!

Mijn collega’s
en ik helpen je
graag!
“Welkom reisprofessional. Ik ben
Lucy Warnert en werk op de afdeling
Klantenservice. Heb je een vraag?
Laat het ons weten. Mijn collega’s
en ik helpen je graag. Je kunt ons
bellen op 020 541 82 00 of mailen
via ks@pensioenfondspgb.nl.”

Wat verandert er wel voor jou?

Onderwerp
Uitbetalingsdatum
pensioenuitkeringen

23e van de maand

19e van de maand

Toetredingsleeftijd

Minimale leeftijd 21 jaar

Geen minimale leeftijd

Pensioendatum

De eerste dag van de maand
waarin je 68 jaar wordt

De eerste dag van de maand waarin
je recht krijgt op je AOW-uitkering

Opbouwpercentage
ouderdomspensioen

1,4% (2020)

1,51% (2021)

Partnerbegrip

• Gemeenschappelijke

duurzame
huishouding van minimaal 5 jaar, of;
• Minimaal een gemeenschappelijke
huishouding van 6 maanden samenwonen incl. notariële akte

Partners moeten ten minste 6 maanden
lang een onafgebroken gezamenlijke
huishouding hebben gevoerd

Wezenpensioen

Geen limiet aan uitkering aantal kinderen,
het wezenpensioen is 14% per kind van
het ouderdomspensioen

De som van de aan alle kinderen toe
te kennen wezenpensioenen bedraagt
maximaal 70% van het ouderdomspensioen

Afkoopgrens
kleine pensioenen

€ 200,-

€ 497,27,- (wettelijke afkoopgrens 2020)

Maatstaf toeslagverlening *

Consumentenprijsindex

Uitgangspunt toeslag 2%. Bij dekkingsgraad
van 130% of meer kan een extra toeslag van
maximaal 1% worden toegekend

Deeltijdpensioen

Niet mogelijk

Wel mogelijk

Vervroeging
ouderdomspensioen

Maximaal 5 jaar voor AOW datum

Vanaf 55 jaar

Verlofregeling

Keuze bij onbetaald verlof om
pensioenopbouw voort te zetten

Geen voortzetting van pensioenopbouw
tijdens onbetaald verlof

Extra regelingen om je
aanvullend te verzekeren

Geen

• Anw-Plus

VRAAG EN ANTWOORD

‘Waar vind ik meer informatie over
de overgang naar Pensioenfonds PGB?’
Op pensioenfondspgb.nl/reisbranche lees je
meer over de overgang naar ons en waar je
terecht kunt met vragen. Daar vind je ook
veelgestelde vragen en antwoorden. Staat je
vraag er niet tussen? Bel of mail ons dan.
We staan voor je klaar.

‘Wanneer krijg ik meer
informatie over mijn pensioen?’
In januari krijg je van ons welkomst
communicatie. We stellen ons dan graag
even aan je voor. Zodat je weet wat wij
voor jou kunnen betekenen. En wat je van
ons kunt verwachten in de komende periode.

‘Moet ik iets doen
als nieuwe deelnemer?’
In het najaar van 2021 krijg je een overzicht
van jouw overgenomen pensioenbedragen.
Dat overzicht kun je vergelijken met het over
zicht dat je eerder van Reiswerk Pensioenen
kreeg. Op weg naar je pensioen begeleiden
we je zo goed mogelijk en ontzorgen we je
waar het kan. Op sommige momenten vragen
we je om even stil te staan bij je pensioen.

Oud
versus
nieuw

Bijvoorbeeld als er iets verandert in je
leven. Denk aan scheiden of als je een
nieuwe baan krijgt. Of als je keuzes
moet maken voor je pensioen.

‘Kan ik mijn gegevens
online bekijken?’
Ja, als je een actieve deelnemer bent
kun je vanaf eind maart met je DigiD
inloggen op mijnpgbpensioen.nl.
Je krijgt daar nog meer informatie over
van ons. Via mijnpgbpensioen.nl geef
je wijzigingen aan ons door, zoals een
nieuw e-mailadres of bankrekeningnummer. Of dat je post digitaal of op
papier wilt krijgen. Wil je meedenken
in ons klantenpanel? Ook dat geef je
door via mijnpgbpensioen.nl. Vanaf
najaar 2021 zie je hoeveel pensioen je
hebt staan bij ons. En hoeveel je kunt
krijgen als je met pensioen gaat (inclusief
AOW). In de planner zie je welke keuzes
je hebt voor je pensioen. Je berekent
daar ook wat die keuzes betekenen.
Bijvoorbeeld als je eerder wilt stoppen
met werken. Of gedeeltelijk met
pensioen wilt gaan. •

Lucy Warnert, Medewerker klantenservice van Pensioenfonds PGB

Wat verandert er niet voor jou?
De pensioenregeling
Ook bij Pensioenfonds PGB is de
pensioenregeling een middelloonregeling. PGB berekent je pensioen
over het salaris dat je gemiddeld hebt
verdiend toen je in onze sector werkte.

Het maximum pensioengevend
salaris blijft € 50.556,Je bouwt pensioen op over 12 keer jouw
maandsalaris + vakantietoeslag.

De franchise blijft € 15.935,De franchise is het deel van je salaris waar
over je geen pensioen opbouwt. We houden
er al rekening mee dat je naast je pensioen
ook een AOW-uitkering van de overheid
ontvangt.

De pensioengrondslag
blijft maximaal € 34.621,De pensioengrondslag is het pensioengevend
salaris - de franchise.

De pensioenpremie blijft 25,3%
van de pensioengrondslag
Je werkgever betaalt de totale premie
aan PGB. De helft van de premie houdt
je werkgever in op jouw salaris.

De pensioenaanspraken
Ook bij PGB bouw je pensioen voor jezelf
op (ouderdomspensioen), pensioen voor
je partner (partnerpensioen) en pensioen
voor je kinderen (wezenpensioen). Ook bij
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid wordt
de pensioenopbouw premievrij voortgezet,
afhankelijk van de mate van arbeids
ongeschiktheid.

* Afhankelijk van de financiële situatie bij het fonds.

De excedentregeling
Is je salaris in 2021 hoger dan € 50.556,-?
Dan bouw je geen pensioen op over het
salaris boven dit bedrag. Anders is het als je
werkgever een aanvullende pensioenregeling,
oftewel excedentregeling voor jou bij PGB
heeft afgesloten. Met de excedentregeling
kun je in 2021 namelijk pensioen opbouwen
tot een brutoloon van maximaal € 112.189
(2021).

De klantvriendelijke bediening
Net als Reiswerk Pensioenen staat ook
Pensioenfonds PGB voor je klaar, zij helpen
je graag. •
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regeling
partnerpensioen plus
• PGB Ouderdomspensioen Plus
• Individueel

Het nieuwe pensioenreglement
Je vindt het nieuwe pensioenreglement voor
de Reisbranche van PGB op hun website
www.pensioenfondspgb.nl/reisbranche

’De belangrijkste
wijzigingen op
een rij’

Contact met Pensioenfonds PGB
Vanaf 1 januari 2021 is Pensioenfonds PGB je aanspreekpunt.
Ze helpen je graag. Je kunt bellen op 020- 541 82 00
of mailen via ks@pensioenfondspgb.nl
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Wij houden je
op de hoogte
Ook tijdens de overgang naar Pensioenfonds PGB.
Tijdens de aansluiting bij Pensioenfonds PGB maken
we grote en kleinere stappen om de pensioenen goed
over te dragen. Dat is een lang proces dat wij zo
zorgvuldig mogelijk uitvoeren.

PROCES

Of meld je aan
voor ons webinar
op donderdag
21 januari 2021

Je blijft op de hoogte over de
voortgang in dat proces als je:
→ de nieuwsberichten op onze website
leest: www.reiswerkpensioenenstopt.nl
→ of de webpagina met uitgebreidere
informatie raadpleegt:
www.reiswerkpensioenenstopt.nl

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. Ook kun je nader kennismaken met Pensioenfonds PGB.
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.

→ een brief of e-mailbericht van ons
ontvangt als het om persoonlijke
pensioeninformatie gaat;
→ een kijkje neemt op de website
van Pensioenfonds PGB:
www.pensioenfondspgb.nl/reisbranche

www.reiswerkpensioenenstopt.nl/webinar

Wat kan je nog van ons verwachten?
15 januari 2021

Maart 2021

Welkomstcommunicatie
van PGB

Startbrief van PGB
aan reisprofessionals

JA N

F EB

MRT

APR

M EI

Juli 2021

November 2021

Brief einde deelneming
van Reiswerk Pensioenen
met daarin opgenomen de
overgedragen aanspraken

Brief van PGB met daarin
de definitieve eindafrekening na
afwikkeling van de liquidatie van
Reiswerk Pensioenen

JUN

JUL

AU G

S EP

OK T

N OV

D EC

21 januari 2021

Medio februari 2021

Augustus 2021

December 2021

Webinar van Reiswerk
Pensioenen en PGB

Brief van PGB met info over
de pensioenregeling bij PGB

Pensioenoverzicht van PGB met
daarin de overgenomen aanspraken

Liquidatie Reiswerk
Pensioenen

Colofon
Deze pensioenkrant is de laatste
uitgave van Stichting Bedrijfstak
pensioenfonds voor de Reisbranche
(Reiswerk Pensioenen). Aan de tekst
van deze Pensioenkrant kun je geen
rechten ontlenen. Rechten kun je alleen
ontlenen aan het officiële pensioen
reglement van Reiswerk Pensioenen
en/of Pensioenfonds PGB.
Redactie
Werkgroep communicatie
Catapult creëert
Theo Smits
Ontwerp en realisatie
Catapult creëert, Hellendoorn
Drukwerk
Ponsteen, Nijverdal
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Oplage
32.000 exemplaren

