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Beste
Reiswerk Pensioenen regelt jouw ruimte voor later. Wij sparen iedere maand voor jou een klein deel van wat je
e

verdient voor na je 67 jaar. Hoeveel dat is en hoe we dat doen, ligt vast in de pensioenregeling. En die is
veranderd per 1 januari 2016. De volledige regeling vind je op onze website onder downloads. In deze brief
leggen we kort uit wat verandert en wat niet.
Wat verandert
-

Om te zorgen dat je ruimte voor later hebt, wordt premie betaald. De premie voor 2016 is 21,7% van
jouw loon. Hiervan betaalt jouw werkgever de helft. De andere helft komt van jou.

-

Je bouwt ruimte voor later op over een maximum bedrag van € 47.400 per jaar, tenzij jouw werkgever
een aanvullende regeling heeft. Dit bedrag is 1,5% hoger dan in 2015.

-

Je kunt er voor kiezen om je gespaarde geld later te laten uitkeren, dat kan tot 5 jaar na de AOW-datum.

-

Het bedrag waarmee we jouw ruimte voor later berekenen (berekeningsgrondslag) is in een aantal
gevallen gewijzigd. Bijvoorbeeld tijdens verlof.

-

e

De flexibiliseringsfactoren zijn veranderd. Hiermee krijg je te maken als je eerder of later dan je 67 wilt
genieten van je ruimte voor later. De nieuwe factoren zijn opgenomen in de bijlage bij de
pensioenregeling.

-

Ook de afkoopfactoren zijn veranderd. Hiermee krijg je te maken als je jouw pensioen wilt afkopen.
Bijvoorbeeld als je voor een werkgever buiten de reisbranche gaat werken. Deze nieuwe factoren vind je
ook in de bijlage bij de pensioenregeling.

-

e

Een deel van jouw ruimte voor later kun je al voor je 67 te gebruiken. Dit kan vanaf 1 januari 2016 tot de
maand waarop jouw AOW ingaat, in plaats van tot en met de maand waarop jouw AOW ingaat.

-

De mogelijkheid bestaat dat we in de toekomst jouw ruimte voor later moeten verminderen. Die
vermindering spreiden we over meerdere jaren. Als je tijdens die jaren bijvoorbeeld in een andere
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branche gaat werken, kunnen we jouw ruimte voor later niet spreiden. Dit betekent dat we jouw ruimte
voor later in een keer verminderen. Dit geldt ook voor een aantal andere situaties. Hierover vind je meer
informatie op de website.
Wat niet verandert
-

Per 1 januari 2015 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar. Dat geldt nog steeds.

-

Het deel van jouw loon waarover je geen ruimte voor later opbouwt (de franchise) is net als in 2015
€ 15.935.

-

Jaarlijks bouw je 1,8% van je contractsalaris in januari (inclusief vakantiegeld), min de franchise, op voor
later.

-

Als je langdurig ziek wordt en jouw werkgever dit meldt bij Reiswerk Pensioenen, kun je ook in jouw
tweede ziektejaar over jouw volledige pensioensalaris (contractsalaris minus de franchise) ruimte voor
later blijven opbouwen.

Wil je meer weten over jouw ruimte voor later en de wijzigingen? Check dan www.reiswerk-pensioenen.nl.
Vragen?
Op www.reiswerk-pensioenen.nl vind je meer informatie over de pensioenregeling, de premie en onze financiële
situatie. Bel je liever? Je bereikt ons op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur op telefoonnummer 088 – 008 40 12.
We helpen je graag!
Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Reiswerk Pensioenen,

Harrie de Vaan

Frank Radstake

voorzitter

vicevoorzitter
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