
Reactie PGB: 
 
“De deelnemers van Reiswerk zijn vanaf 1 januari 2021 onze deelnemers. We begrijpen hun 
emotie. Vooropgesteld: Pensioenfonds PGB heeft het kortingsbesluit niet genomen. Wij 
kunnen daar om die reden niet inhoudelijk op ingaan. We hebben als bestuur van 
Pensioenfonds PGB vastgesteld - vanuit onze rol en verantwoordelijkheid als nieuwe 
pensioenuitvoerder - dat het proces zorgvuldig is verlopen; de interne toezichthouders (de 
raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan van Reiswerk Pensioenen) en de externe 
toezichthouder DNB gaven hun goedkeuring aan de collectieve waardeoverdracht naar 
Pensioenfonds PGB. We hebben er waardering voor dat het bestuur van Reiswerk 
Pensioenen uitvoerig de dialoog is aangegaan over dit moeilijke besluit. Onder meer via een 
webinar met deelnemers. De boodschap daarin was dat alle belangen en alle plussen en 
minnen van deze stap zorgvuldig zijn gewogen en aansluiting bij Pensioenfonds PGB een 
beter toekomstperspectief bood voor de deelnemers dan zelfstandig doorgaan met een te 
lage dekkingsgraad en verwachte kortingen in de toekomst.”  
 
“Pensioenfonds PGB is voor samenwerking en verbreding. Wij denken dat het voordelen 
biedt als je samen optrekt, samen kosten en risico’s deelt en samen voordelen behaalt voor 
deelnemers. Daarom is ons pensioenfonds de afgelopen jaren uitgegroeid tot een breed, 
multisectoraal pensioenfonds. Bij aansluitingen van nieuwe sectoren en ondernemingen zijn 
wij als bestuur verantwoordelijk voor een evenwichtige afweging van de belangen van onze 
deelnemers. Wij leggen graag uit wat onze spelregels zijn bij een collectieve 
waardeoverdracht zoals die van Reiswerk per 1 januari 2021. Als een sector of onderneming 
zich aansluit dan moet die aansluiting neutraal uitwerken voor onze financiële positie als 
pensioenfonds. Onze deelnemers mogen door de aansluiting van een nieuwe sector niet 
slechter af zijn, maar hoeven ook niet beter af zijn. Als er collectief vermogen overkomt bij 
een aansluiting, dan bepaalt het vermogen hoeveel pensioen er bij ons mogelijk is. Dat is 
evenwichtig en al vele jaren een goed gebruik.” 
 


