
20
19

2-
21

< Beste heer/mevrouw achternaam, >

Je bouwt vanaf 1 januari 2021 pensioen bij ons op. We hebben je in januari daarom al hartelijk welkom geheten. We 
kunnen ons voorstellen dat je wilt weten wat de overstap voor jou persoonlijk betekent. Daarom zetten we de verschillen 
en overeenkomsten tussen je regeling bij Reiswerk Pensioenen en Pensioenfonds PGB op een rij. 

Wat verandert er wél en wat verandert er niet voor je?
De belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen jouw regeling bij Reiswerk Pensioenen en Pensioenfonds PGB:

< Naam deelnemer >
< Adres >
< Postcode/Woonplaats >

Nieuw bij Pensioenfonds PGB: 
Wat betekent dat voor je?

Bezoekadres
Prof. E.M. Meijerslaan 2 - 1183 AV Amstelveen

Correspondentieadres
Postbus 2311 - 1180 EH Amstelveen 

020 541 82 00 

ks@pensioenfondspgb.nl

pensioenfondspgb.nl 

Bouw ik ouderdomspensioen op?
Je bouwt bij Pensioenfonds PGB, net als bij Reiswerk Pensioenen, pensioen op voor later. Je krijgt dit pensioen 
als je met pensioen gaat. Elke maand zolang je leeft.

Hoe bouw ik pensioen op?
Zolang je voor je huidige werkgever werkt, bouw je elk jaar een stukje pensioen bij ons op. Al die stukjes samen 
vormen je uiteindelijke pensioen. We noemen dat middelloon. 

Hoeveel pensioen bouw ik op?
Je bouwt in 2021 1,51% pensioen bij ons op over 
je bruto salaris tot € 50.556. 

Het bedrag waar je geen pensioen over opbouwt is € 15.935. De pensioengrondslag waar je pensioen over 
opbouwt is maximaal € 34.621.

Wat is mijn pensioenleeftijd?
Je krijgt je pensioen standaard vanaf de 1e dag van 
de maand dat je AOW krijgt. 

Je kunt eerder (gedeeltelijk) met pensioen gaan 
(vanaf uw 55ste).

Lees verder op de volgende pagina.

Je kreeg je pensioen standaard vanaf de 1e dag dat je 
68 wordt.

Je kon maximaal 5 jaar voor je AOW-datum met 
pensioen gaan. Deeltijdpensioen was niet mogelijk.

Je bouwde in 2020 1,4% pensioen op over je bruto 
salaris tot € 50.556.

PENSIOENFONDS PGB REISWERK PENSIOENEN



Ontvangt mijn partner pensioen als ik overlijd?
Je partner krijgt partnerpensioen als je overlijdt. Dat is in beide regelingen 70% van het ouderdomspensioen dat 
je kon opbouwen tot je pensioendatum.

Krijgt mijn partner ook pensioen als ik niet meer bij mijn werkgever werk en overlijd?
Je partner krijgt het door jouw opgebouwde partnerpensioen na je overlijden. Je bouwt 70% van je 
ouderdomspensioen op voor je partner.

Ik woon samen. Krijgt mijn partner partnerpensioen als ik overlijd?
Als je gaat samenwonen, geeft je gemeente dat niet aan ons door. Ga je trouwen of heb je een geregistreerd 
partnerschap? Dan geeft de gemeente dat wel aan ons door. Als je samenwoont, weten wij dus niet 
automatisch wie je partner is. Dat was zo bij Reiswerk Pensioenen en dat is ook zo bij Pensioenfonds PGB. 
Hoe je je partner aanmeldt en aan welke voorwaarden het samenwonen moet voldoen, verschilt wel. 

Wil je regelen dat je partner partnerpensioen krijgt als 
je overlijdt? Je meldt je partner dan bij ons aan. Dat 
doe je via mijnpgbpensioen.nl waar je uiterlijk in maart 
toegang toe hebt. Wil je het eerder regelen? Neem dan 
contact met ons op.

Voorwaarden voor het aanmelden van je partner:
l Je woont samen op 1 adres en je bent allebei op dit 

adres ingeschreven bij de gemeente.
l Je hebt 6 maanden of langer een 

gemeenschappelijke huishouding.
Kijk voor alle voorwaarden op pensioenfondspgb.nl/
samenwonen.

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, 
blijf je (gedeeltelijk) pensioen bij ons opbouwen. Voor 
de uren die je werkt, betaal je samen met je werkgever. 
Voor de uren die je arbeidsongeschikt bent, betalen 
wij. Dat doen wij tot je met pensioen gaat of weer voor 
minder dan 35% arbeidsongeschikt bent.

Je kunt via onze regeling extra pensioenkapitaal 
opbouwen. Op pensioenfondspgb.nl/extra-pensioen 
lees je hoe dat werkt en wat je moet doen om dit te 
regelen. 

Wil je iets extra’s regelen voor je partner? Kijk dan op 
pensioenfondspgb.nl/extra-partnerpensioen wat je 
kunt regelen voor je partner als je overlijdt.

Aan Reiswerk Pensioenen gaf je ook de gegevens van 
je partner door. 

Om in aanmerking te komen voor partnerpensioen 
moest je minimaal 5 jaar samenwonen of 6 maanden 
samenwonen en een samenlevingscontract hebben. 

De regeling voor arbeidsongeschiktheid bij 
Reiswerk Pensioenen was vergelijkbaar met die van 
Pensioenfonds PGB.

In je regeling bij Reiswerk Pensioenen was 
het niet mogelijk iets extra’s te regelen voor je 
ouderdomspensioen of voor je partner.

Bouw ik pensioen op als ik arbeidsongeschikt word?

Kan ik iets extra’s regelen voor mijn ouderdomspensioen of voor mijn partner?

Wat kun je verder in 2021 van ons verwachten?  
– Je ontvangt uiterlijk in maart een brief die iedere nieuwe deelnemer bij Pensioenfonds PGB krijgt. Bij deze brief krijg je 

informatie over je pensioenregeling. Je leest dan in het kort wat er voor je pensioen is geregeld. 
– Je krijgt dan ook toegang tot mijnpgbpensioen.nl. Je ziet hier dan het pensioen dat je bij ons opbouwt. Je vindt hier 

ook je digitale post van Pensioenfonds PGB. 
– Aan het eind van dit jaar krijg je van ons een overzicht van het pensioen dat je eerder bij Reiswerk Pensioenen 

opbouwde. Vanaf dat moment zie je die bedragen ook terug op mijnpgbpensioen.nl.

Wil je nu al meer informatie over je pensioenregeling bij Pensioenfonds PGB?
Kijk dan op pensioenfondspgb.nl/pensioenregeling. Je vult daar de naam van je werkgever in. Je ziet dan in 2 lagen 
wat je wel en wat je niet krijgt in onze pensioenregeling. In laag 1 lees je de informatie in het kort. In laag 2 lees je de 
toelichting.
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i Heb je vragen? 
Wij helpen je graag. Je kunt ons bellen of mailen: 020 541 82 00  ks@pensioenfondspgb.nl


