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Veel meer tijd
Peter-Paul Witte (68) was jarenlang voorzitter 

van SPOV en uitvoerend bestuurslid van  

Rail & OV. Sinds oktober is hij zelf met pensioen. 

We spraken met hem over zijn afscheid. 

‘Ik kijk met veel plezier terug op mijn werk voor SPOV en sinds de fusie 

dus voor Rail & OV. Waar ik de beste herinneringen aan bewaar? Aan 

het persoonlijke contact met de deelnemers en gepensioneerden. 

Of het nu in de SPOV-pensioenbus was of op bijeenkomsten ergens 

in het land. Het is erg belangrijk om mensen te betrekken bij hun 

pensioen, zodat ze weten waarvoor ze hun premie betalen en de 

goede beslissingen rondom hun pensioen kunnen nemen. Daar heb ik 

graag aan bijgedragen.

Als je met pensioen gaat, komen mensen op je af om je te feliciteren. 

Heel aardig natuurlijk, maar ik heb eerlijk gezegd wel wat moeite 

met afscheid nemen. Met mijn werk binnen het OV en bij het 

pensioenfonds stond ik midden in de maatschappij. Nu heb ik ineens 

veel meer tijd. Hoe ga ik dat invullen? 

Ik ben laatst met mijn bootje eropuit gegaan, vijf dagen in mijn eentje, 

om daar eens goed over na te denken. Eén ding heb ik al besloten: 

ik ga weer studeren. Filosofie. Echt met tentamens doen en de hele 

mikmak. Het moet niet te vrijblijvend zijn. Het is een hele uitdaging, 

maar dat heb ik nou juist nodig.’

‘Zelfkritiek is voor ieder mens belangrijk.’ 
Lees het hele interview met  

Peter-Paul online: magazine.railov.nl
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Vanaf volgend jaar komen wij ook weer 

naar u toe. Dat doen we met de nieuwe 

Pensioenbus van Rail & OV. Op dit 

moment staat de bus nog in de garage 

om omgebouwd te worden tot ons 

informatiecentrum op wielen. Wij staan te 

popelen om ermee de weg op te gaan – op 

weg naar u.

Waar vindt u ons?

Wanneer en of de bus in uw regio 

langskomt, hoort u van uw werkgever.  

Die locaties en data maken wij uiterlijk  

in april 2022 bekend op onze website.

We ontmoeten u graag in de bus!

Deze bus 
wilt u niet 
missen!

Rail & OV on tour

Wij van Pensioenfonds Rail & OV maken het u 
graag makkelijk. Wij helpen u zo goed mogelijk 
om rondom uw pensioen de beste beslissingen te 
nemen. Het gaat om uw financiële toekomst.

RAIL & OV

O N   T O U R

 Dhieredj Kanhai 
 Medewerker afdeling klantcommunicatie

Ik rijd al jaren mee op de Pensioenbus. Echt fantastisch, 

zulke goede en leuke gesprekken. Stapt u ook in?  

Ik neem graag de tijd voor al uw vragen, uiteraard met 

een kopje koffie erbij. Ik ben pas tevreden als u met een 

helder beeld van uw pensioen de bus uitstapt. 

Niets makkelijker
dan ‘even’ instappen 

in de Pensioenbus 
voor al uw 

pensioenvragen
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Vroeger dacht je bij het woord pensioen aan 

geraniums. Nu zijn gepensioneerden steeds 

actiever en blijven ze steeds jonger. Ze willen hun 

nieuwe levensfase zinvol invullen. Wij vroegen drie 

van onze pensioengerechtigden hoe zij dat doen.

Actief met 
pensioen 
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‘Elke dag 
iets leuks 
en elke dag 
iets zinvols’

Op een idyllische plek in het Limburgse 

Geulle woont Bert Ramakers (67). Voor zijn 

huis een weilandje met geiten, naast zijn 

huis kabbelt de Maas. 

‘Toen ik een jaar of zestig was, heb ik me voor 

het eerst verdiept in mijn pensioen. Wat heb 

ik nou eigenlijk opgebouwd? En wanneer zou 

ik met een redelijk salaris kunnen stoppen 

met werken? Ik ben aan de slag gegaan 

met de pensioenplanner op de website 

van het pensioenfonds en heb een aantal 

berekeningen gemaakt.

Ik ben gestopt met werken op 63,5 jaar. Ik 

heb een stukje van mijn pensioen naar voren 

gehaald. Daardoor ging mijn pensioen over 

de hele looptijd iets omlaag. Maar ik was er 

tevreden mee. En dat ben ik nog steeds.’

Pensioenplan

‘Ik zou iedereen aanraden zo rond je 60ste 

een plan voor je pensioen te maken. Reken 

eens uit wat je krijgt op verschillende 

pensioenleeftijden. En als het genoeg is om 

normaal van te leven, dan zou ik stoppen met 

werken. Je weet maar nooit wat er morgen 

gebeurt, dus geniet ervan.

Ik realiseerde me wel dat de stap van fulltime 

werken naar thuiszitten niet niks is. Wat ik 

gedaan heb: ik heb via mijn werkgever een 

pensioen-in-zicht-cursus gevolgd. Daarmee 

bereid je je op die nieuwe stap in je leven voor. 

Wat ga je doen met de rest van je leven? Kijk, 

die eerste tijd dat je met pensioen bent, dan 

heb je vast wat klussen in huis en tuin. Maar 

wat doe je daarna, als die af zijn? Hoe richt je je 

nieuwe levensfase in, samen met je vrouw? Ik 

vond dat echt een geweldige cursus.’

Dertienduizend stappen

‘Het belangrijkste wat ik heb geleerd: ga elke 

dag iets zinvols en iets leuks doen. Dat pas ik 

nog steeds toe. Ik ga straks het grasland hier 

voor de deur maaien en de geiten voeren. 

Daar ben ik twee uur mee bezig. Ik doe 

boodschappen met mijn vrouw, maak de goten 

schoon, schilder een deur – allemaal zinvol. 

En elke dag wandel ik 10 kilometer. Dat zijn 

13.000 stappen op mijn stappenteller. Dat 

is leuk. Dan loop ik hier langs de Maas door 

het natuurgebied, tussen de vogels, de 

konikpaarden en wilde koeien. Ik ben daarmee 

begonnen toen ik merkte dat de eerste tijd na 

mijn pensionering de kilo’s eraan vlogen. Bij 

een gezondheidscheck bleken mijn cholesterol, 

suiker en bloeddruk te hoog. 

Daar ben ik toen wat aan gaan doen. Ik eet 

nu anders, minder koolhydraten en meer 

eiwitten. Maar wel superlekker, he. En ik loop 

dus elke dag. Inmiddels ben ik meer dan 20 kilo 

afgevallen. Mijn cholesterol en suiker zijn 

perfect. Ik voel me beter dan ooit.’

Bert Ramakers (67)
Werkte meer dan veertig jaar voor 

NS, waarvan dertig als diesel

monteur en daarna nog als voorman 

en opleidingscoördinator. Hij is nu 

vier jaar met pensioen.

‘Als je kunt  
stoppen met werken,  

doe het dan’

Wilt u weten hoe  
actief Marion, Bert en  
Jan zijn? Kijk in ons 
digitale magazine.
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‘Man, wat zal ik  
het rijden op  

de bus missen’

Jan Raaben (66)
werkte tot voor kort als buschauffeur bij 

Keolis, standplaats Haaksbergen. Nu is 

hij met pensioen.

’Niks leuker dan geiten’

‘Ik heb gisteren (september 2021, red.) mijn 

laatste rit op de bus gereden. Ik wist dat 

het eraan zat te komen en heb een paar 

keer bij mijn vrouw gepolst: heb jij nou al 

gehoord of ze iets van plan zijn? 

En gisteren reed ik nietsvermoedend op de 

bus, toen daar ineens bij de laatste halte 

familie, vrienden en collega’s stonden te 

wachten met slingers en bloemen. 

Prachtig en ook ontroerend vond ik het. Maar 

man, wat zal ik het rijden op de bus missen. En 

het kletsen met m’n collega’s. Daar heb ik altijd 

enorm van genoten. Maar goed, ik heb ook zin 

in mijn nieuwe levensfase. Kan ik bijvoorbeeld 

lekker vaak gaan hardlopen. Ik wil de tien 

kilometer weer binnen de vijftig minuten gaan 

lopen. Vorig jaar lukte dat nog, maar nu gaat 

het ietsje langzamer. Wie weet krijg ik er met 

wat extra training weer verbetering in.’

Marion Coenen (71)
werkte vanaf 2001 bij Nedtrain als werk

voorbereider en treindienstleider van het 

nietcentraal bediende gebied. 

Actief met pensioen is ook: 
u goed voorbereiden op uw 
pensioenaanvraag en alles  

financieel goed regelen. 
 

Hoe doet u dat? Lees het  
op de volgende pagina.

‘Ik ben in april 2016 met pensioen gegaan 

op mijn AOW-leeftijd. Eigenlijk had ik 

nog wel tot mijn pensioenleeftijd willen 

doorwerken. Dus het kwam goed uit dat 

ik in september van datzelfde jaar werd 

gebeld door mijn manager. Of ik toch nog 

even terug kon komen om ze een paar 

maanden uit de brand te helpen. 

Nou graag dus, weer als treindienstleider 

NCBG, mijn oude functie. Ontzettend leuk, ik 

had weer veel contact met mensen, waarvan ik 

sommigen nog goed kende. Het was of ik nooit 

weg was geweest.

Die periode eindigde in mei 2017. Toen ben 

ik voor mijn gevoel voor de tweede keer met 

pensioen gegaan. En met plezier hoor. Of 

ik mijn werk miste? Hmm, viel mee. Ik miste 

de spoormentaliteit en de mensen met wie 

ik werkte. Met sommigen heb ik nog steeds 

contact. Maar ik was er ook wel aan toe en 

genoot van de vrije tijd die ik ineens had. Ik ben 

een heel actief persoon.  

Ik hou van fietsen, van tuinieren. En ik ben 

als vrijwilliger op een kinderboerderij gaan 

werken. Mijn favoriete diersoort? Geiten!’

‘Mijn favoriete  
diersoort? Geiten!’

’Tien kilometer binnen 
de vijftig minuten’
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 Begin op tijd: breng uw  
pensioen in kaart 

Een welgemeend advies: kijk af en toe eens 

goed naar uw pensioen, zeker als u al wat 

ouder wordt. 

Waar staat u nu? En wat zou u krijgen als u stopt 

met werken op uw AOW-datum of eerder? Met 

onze pensioenplanner in Mijn Rail & OV brengt 

u het snel in kaart. 

Maak een globaal plan: wanneer wilt u met pen-

sioen? Wilt u zo lang mogelijk doorwerken, of 

zou het voor u fijner (en financieel haalbaar) zijn 

wat eerder te stoppen. Geheel of gedeeltelijk? 

Bij Rail & OV kiest u zelf uw pensioendatum. 

Uw pensioen komt in zicht?  
Tijd voor uw aanvraag!

U vraagt uw pensioen uiterlijk twee 

maanden van tevoren bij ons aan. Het is  

dus tijd keuzes te maken en uw pensioen  

af te stemmen op uw wensen. 

Heeft u met de pensioenplanner alle 

mogelijkheden goed doorgerekend en heeft 

u uw keuzes gemaakt? Dan vraagt u vanuit de 

pensioenplanner uw pensioen aan. Heeft u 

hulp nodig? Dan staan wij altijd voor u klaar!

U ontvangt van ons een bevestiging waarin u 

nog eens rustig kunt nalezen hoe uw pensioen 

eruit gaat zien. 

De grote dag: 
uw pensioen gaat in

Vanaf nu ontvangt u iedere maand uw 

pensioen op uw rekening. U ontvangt daar 

jaarlijks (of bij tussentijdse wijzigingen)  

een overzicht van. 

We proberen uw pensioen jaarlijks mee 

te laten groeien met de prijsstijgingen in 

Nederland. Maar dat kan alleen als we er 

financieel goed genoeg voorstaan (zie  

pagina 19). 

Goed om te weten: uw pensioen gaat altijd in 

op de eerste dag van een maand.

1 2

De een kan niet wachten, de ander stelt het liever 

zo lang mogelijk uit. Maar toch komt op een keer 

het moment om de grote stap te wagen: u gaat met 

pensioen. Hoe bereidt u het voor? En hoe vraagt u uw 

pensioen bij ons aan? Dit stappenplan helpt u erbij!

De pensioenplanner
U kunt op de pensioenplanner uitproberen wat u wilt.  

Niemand kijkt met u mee – wij niet en uw werkgever niet. Hooguit 

uw partner, die met een kopje koffie naast u zit.  

 

U vindt de pensioenplanner in Mijn Rail & OV. Inloggen gaat veilig 

en gemakkelijk met uw DigiD.

Met pensioen,
hoe werkt het?

3

Bent u geheel of gedeeltelijk arbeids-

ongeschikt? Dan kunt u geen gebruik maken 

van de pensioenplanner. Neem voor het maken 

van berekeningen en het aanvragen van uw 

pensioen even contact met ons op. Doet u dat 

minimaal zes maanden voordat u uw pensioen 

wilt laten ingaan.

Bekijk het filmpje

Zo helpen wij u in ons Pensioen-

café bij uw pensioenaanvraag.

Arbeidsongeschikt?
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Myra: ‘Op de afdeling klantbeheer werken 

we met 21 collega’s. Wij zorgen ervoor dat 

alle veranderingen in de pensioenen worden 

doorgevoerd. Dus als bijvoorbeeld uw loon 

wijzigt, of als u meer of minder gaat werken. 

Dat moet allemaal nauwkeurig en op tijd door 

ons verwerkt worden.’

Fatiha: ‘Wij zorgen ervoor dat elke maand uw 

nieuwe pensioenopbouw op de juiste wijze 

wordt vastgesteld. En we zorgen ervoor dat 

onze gepensioneerden elke maand het goede 

bedrag aan pensioen op hun bankrekening 

krijgt – stipt op tijd.’

Kiezen, kiezen...

Wij zorgen voor uw pensioen

Zij zijn de stille krachten achter 

uw pensioen: onze medewerkers 

van de afdeling klantbeheer. Wij 

stellen twee van de collega’s van 

de afdeling graag aan u voor: 

Myra en Fatiha.

Uw pensioen 
stipt op tijd 
maand in 
maand uit!

Op het moment dat u met pensioen gaat, valt 

er veel te kiezen. U kunt bijvoorbeeld: 

• zelf uw pensioendatum kiezen;

• kiezen voor deeltijdpensioen (u blijft een 

deel werken en vult uw inkomen aan met 

een deel van uw pensioen);

• een deel van uw pensioen ‘naar voren’ halen 

om uw inkomen aan te vullen tot u AOW 

ontvangt (het pensioen van de overheid);

• het partnerpensioen inruilen voor extra 

pensioen voor uzelf (wel toestemming van 

uw partner nodig!);

• de eerste periode een wat hoger pensioen 

krijgen in ruil voor later wat minder.

Met de pensioenplanner rekent u alles 

makkelijk door en worden de bovenstaande 

keuzes toegelicht. Zo stelt u uw pensioen op 

maat samen! U vindt de pensioenplanner in 

Mijn Rail & OV. Ga er eens kijken en ontdek 

hoe gemakkelijk het werkt!

Bent u klaar voor uw pensioen?

Met pensioen gaan is een belangrijke stap. 

U gaat een nieuwe levensfase in. Er gaat 

waarschijnlijk veel voor u veranderen. Wat 

gaat u doen om uw leven een nieuwe invulling 

te geven? Het is goed om u daarop voor te 

bereiden. 

Het Nibud helpt

Op www.nibud.nl vindt u een schat aan tips 

over met pensioen gaan en uw financiën. 

Het Nibud is een onafhankelijke stichting die 

huishoudens informeert en adviseert over de 

financiën.

Heeft u een eigen huis met overwaarde? 

Dan bestaat de mogelijkheid om uw 

(pensioen)inkomen aan te vullen vanuit 

een zogeheten verzilverhypotheek.

Verdiep u goed in de voor- en nadelen 

van een dergelijke hypotheek. Ga voor 

meer informatie naar de website van de 

Vereniging Eigen Huis (www.eigenhuis.nl) 

of bespreek het met een erkend 

hypotheekadviseur.

Tip: Eigen huis?
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Ank Prins (91) werkte ooit negen jaar bij 

de NS. Haar kleinzoon Kay Prins (30) werkt 

er nu vier jaar.

Spoor

Ank: ‘Ik heb veel aan het spoor te danken, zeg 

ik altijd. Mijn man Wim bijvoorbeeld. Hij is  

de zoon van een goede collega van mijn 

vader, die ook bij het spoor werkte. Ik ben  

dus opgegroeid als dochter van een 

spoorweg man. En ik krijg nu nog steeds 

iedere maand een pensioen van de spoor-

wegen. Ik heb negen jaar op als kantoor-

bediende gewerkt bij NS. Toen ging ik 

trouwen, en in die tijd moest je dan als vrouw 

stoppen met werken. Maar we zijn dus echt 

een spoorfamilie.’

Familietraditie

Kay: ‘Mooi toch oma, dat ik onze familietraditie 

voortzet? Volgens mij ben je er wel een beetje 

trots op.’ Kay werkt nu vier jaar bij Veiligheid 

en Service, standplaats Amsterdam. ‘Als boa’s 

treden we op bij problemen, we ondersteunen 

collega’s en bieden service in de ruimste zin 

van het woord. Het is een dankbaar beroep, 

waarin we veel samenwerken met de politie.  

Ik doe het met veel plezier.’

Schat van een jongen

Ank: ‘Ik ben echt dol op Kay. Hij is een schat 

van een jongen. En geen flierefluiter of zo, 

maar heel standvastig. Hij heeft vier jaar bij 

ons in huis gewoond. Daar hebben mijn man 

en ik geen moment spijt van gehad. Hij nam 

ook vaak vrienden mee. Ontzettend leuk om 

op onze leeftijd al die jongeren mee te maken. 

We hebben een hele goede band met Kay. En 

gelukkig komt hij nog steeds vaak langs.’

Mooie oma

Kay: ‘Natuurlijk kom ik vaak. Het is toch 

fantastisch dat ik op mijn dertigste nog zo’n 

mooie oma heb. Ze gaat nog een of twee keer 

per week naar de sportschool. Ik hoop uit de 

grond van mijn hart dat mijn kinderen, als die 

komen, haar en opa nog kunnen meemaken.’

Huis kopen

Kay: ‘Een paar jaar geleden kochten we 

een huis. Toen heb me ook verdiept in mijn 

pensioen. Dan moet je dat in je financiële 

planning meenemen. Verder ben ik er niet 

zo mee bezig, al ben ik wel blij dat ik wat 

spaar voor later. Ik hoop wel dat er later nog 

pensioen is.’

Zekerheid

Ank: ‘Nou Kay, je moet zeker blij zijn dat je 

pensioen opbouwt. Het is een onzekere tijd. 

Dan is het goed dat je bij een bedrijf werkt 

waar je een bepaalde zekerheid krijgt, ook 

voor later.’

Dankbaar

Ank: ‘Ik ben heel blij dat ik nog gezond en 

vitaal ben. En dat ik hier nog samen met mijn  

man kan wonen. Dat heb je allemaal niet  

voor het zeggen. Daar moet je gewoon 

dankbaar voor zijn.’

‘Fantastisch,
zo’n mooie oma’

Ank & Kay Prins

Spoorfamilie

Kijk naar het mooie gesprek van Ank 
en Kay in ons digitale magazine.
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Vanuit uw luie stoel kijkt u mee naar de 

presentatie van een van onze medewerkers. 

Hij neemt u mee door een actueel 

pensioenthema. De ene keer staat het 

partnerpensioen centraal, een andere keer 

de gevolgen van scheiden voor uw pensioen. 

Of hij vertelt hoe u het pensioen nu eigenlijk 

aanvraagt. En natuurlijk kunt u live al uw 

vragen stellen. Doet u volgende keer ook mee? 

Kijk op onze website voor meer informatie.

Themabijeenkomst 11 januari 2022

Zo vraagt u uw pensioen aan

In 2022 gaan weer veel van onze deelnemers 

met pensioen. U ook? Doe dan mee aan onze 

online themabijeenkomst op 11 januari 2022. 

Wij vertellen u dan graag hoe het aanvragen 

van uw pensioen werkt. Wat moet u doen? 

Welke keuzes kunt u maken? Waar moet u 

rekening mee houden? Onze presentator 

voorziet u graag van alle informatie en geeft 

tips waar u echt wat aan heeft. Doet u ook mee?

Meer info vindt u op railov.nl/agenda.

Daar leest u ook hoe u kunt meedoen  

aan de themabijeenkomst.

Kom naar onze online 
themabijeenkomsten

Het is misschien wel de leukste 

manier om in een half uurtje 

een stuk wijzer te worden 

over uw pensioen: onze online 

themabijeenkomsten. 

Wijzer worden  
over uw pensioen?

Tip: AOW in 2022?

Bereikt u in 2022 de AOW-leeftijd en  

gaat u met pensioen? Schrijf u in voor de  

online themabijeenkomst op 11 januari  

via railov.nl/agenda
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Wat doet Rail & OV om u en ons  

te beschermen?

‘De bescherming van uw gegevens en uw 

pensioen heeft bij ons topprioriteit. Daar-

om beveiligen wij onze systemen optimaal. 

Wij voldoen aan alle veiligheidseisen die de 

overheid ons oplegt. En daar bovenop heb-

ben wij nog eigen maatregelen getroffen. 

We laten experts van buitenaf ook regel-

matig testen of onze systemen wel zo 

veilig zijn als wij denken. Natuurlijk zijn wij 

hier nooit ‘klaar’ mee. Internet criminelen 

blijven zoeken naar nieuwe wegen en 

daarom staat ons streven naar veiligheid 

ook nooit stil.’

Veilig inloggen op Mijn Rail & OV

In Mijn Rail & OV kunt u veel informatie 

vinden over uw pensioen. Inloggen gaat 

heel veilig met DigiD. U kunt er dus met 

een gerust hart terecht.

Wat kunt u doen om veilig online te zijn? En wat doet 
uw pensioenfonds? Samen zorgen we ervoor dat 
internet criminelen geen kans krijgen. Erik Frambach, 
information security officer bij Rail & OV, vertelt hoe.

•  Klik nooit op een link of 

bijlage in een mail die u 

niet helemaal vertrouwt. 

• Zorg voor sterke wacht-

woorden. Dat betekent minstens tien tekens 

en liefst een combinatie van letters, cijfer en 

vreemde tekens. Gebruik niet uw eigen naam 

geboortedatum, naam van een kind of huis-

dier of iets dergelijks.

•  Controleer altijd of de afzender echt is 

wie u denkt (uw bank, de volleybalclub 

van uw dochter, uw pensioenfonds). 

Internet criminelen gebruiken vaak een 

internetadres (url) dat lijkt op die van een 

betrouwbare organisatie – maar toch is 

het dan net anders. Bij twijfel: bel eerst 

met de betreffende organisatie.

• Geef nooit inloggegevens, pincodes  

etc door. Niet telefonisch en niet  

per mail. Betrouwbare 

instanties vragen daar 

nooit om.

w 8 C # t

W � % R d

Veilig online

Geef internet- 
 criminelen 
geen kans

Wat kunt u zelf doen om veilig te zijn?
Natuurlijk wilt u geen slachtoffer van internetcriminelen worden.  

Dit zijn een aantal maatregelen die u zelf kunt nemen:

Ik weet dat mensen onzeker 

worden als ze al de verhalen 

over internetcriminelen  

horen. Wie en wat kun je nog  

vertrouwen online? Heel begrijpe-

lijk, die angst die dat veroor zaakt. 

Maar gelukkig kunt u zelf veel doen 

om uw gegevens te beschermen. 

En uiteraard doen wij dat als 

pensioenfonds ook.

Sabijn  
Timmers - 
Janssen 
Uitvoerend bestuurder 

Finance, Risk & IT 

U leest meer over veilig 
internetten op  

veiliginternetten.nl
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Wij zijn het pensioenfonds van en voor de mensen bij 

het spoor en het OV. Voor u dus! Dus willen wij graag 

weten hoe u denkt over uw pensioen en over ons. 

We zijn hiervoor op zoek naar iedereen die zijn of haar mening wil geven of 

met ons mee wil meedenken. We organiseren tal van activiteiten om u aan het 

woord te laten, van onderzoeken tot bijeenkomsten. Lijkt het u leuk om met 

ons samen aan verbetering van onze dienstverlening te werken? Meld u dan 

aan in Mijn Rail & OV en laat daar uw e-mailadres achter. Dan nodigen wij u 

graag uit voor onze volgende activiteit. Uw mening telt!

Vertel ons uw verhaal

Bent of gaat u met pensioen? En heeft u 

daar een interessant verhaal over? Heeft u 

bijvoorbeeld een bijzondere tijdsbesteding?  

Of wilt u vertellen hoe u de overgang van werk 

naar pensioen hebt ervaren? Dan zijn wij naar  

u op zoek. Laat van u horen, dan laten wij u  

aan het woord. 

Laat uw mening horen

We zoeken ook mensen, jong en oud, die in 

dit blad hun mening willen geven. Vindt u het 

bijvoorbeeld belangrijk dat uw pensioengeld 

duurzaam belegd wordt? Of wilt u vertellen 

waarom u in Mijn Rail & OV naar uw pensioen 

heeft gekeken? 

Elk nummer hebben we weer andere 

onderwerpen. Heeft u zin om een keer  

mee te doen? Laat het ons even weten.

Wij maken dit blad voor 
u – maar liever nog samen 
mét u. Wilt u meedoen? 

Pensioenfonds

zoekt verhalen
(van u!)

Wat vindt ú er nou 
eigenlijk van?

Reacties kunt u mailen naar  

Postbus_Redactie@railov.nl  

Ontzettend leuk als u  

van zich laat horen!

TEVREDEN 
OVER ONS 
TELEFOON
GESPREK? 

ONS 
PENSIOENCAFÉ 

BEZOCHT? 

WAT VOND U 
ERVAN?

Uw mening
telt bij

 Rail & OV!

Monique de Leeuw 
Medewerker klantcommunicatie

Pensioenfonds Rail & OV is er 

voor u. Daarom willen wij graag 

horen wat u van ons verwacht.  

Wat doen we goed, wat kan er beter?  

Wij horen het graag.
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Benieuwd wat Walter Mutsaers, voorzitter uitvoerend bestuur 

bij Rail & OV, tijdens de Pensioen3daagse vertelde aan  

Wijzer in geldzaken? Scan de QR-code en bekijk de video!

De pensioenen in Nederland worden 

aangepast. Dat is een gevolg van het 

pensioenakkoord tussen het kabinet, 

werkgevers en werknemers. Dit wordt 

uitgewerkt in nieuwe wetgeving. Naar 

verwachting krijgt u daardoor uiterlijk 

ingaande 1 januari 2027 een nieuwe 

pensioenregeling – en mogelijk al eerder. 

Wilt u op de hoogte blijven? Wilt u weten 

wat er straks voor u gaat veranderen? 

Kijk dan op railov.nl/pensioenakkoord.  

Wij houden voor u het nieuws bij. Zo komt 

u straks niet voor verrassingen te staan.

Nu al nieuw: de RVU-regeling

Via de RVU-regeling kunnen sommige 

werknemers eerder stoppen met werken. 

Een aantal werkgevers biedt de regeling 

al aan. Belangrijk om te weten: het is 

een regeling van uw werkgever, niet van 

uw pensioenfonds. Voor inhoudelijke 

informatie (wie heeft er recht op, om welke 

bedragen gaat het, enzovoort) kunt u dan 

ook bij uw werkgever terecht. Bij ons kunt 

u terecht voor informatie over de RVU-

regeling in samenhang met uw pensioen. 

Wij organiseren hier ook in 2022 weer 

online themabijeenkomsten over. Kijk op 

railov.nl/agenda voor de beschikbare data.

Wij openden de deuren van ons Pensioencafé speciaal voor deelnemers in de leeftijd van 

40 tot 55 jaar. De opkomst was verheugend. Ons café liep vol met mensen die gemerkt 

hebben dat je pensioen niet alleen later speelt, maar ook nu. Ze kwamen met vragen als: 

•  Wat betekent minder werken voor mijn pensioen?

•  Wat gebeurt er met mijn pensioen bij echtscheiding?

•  Ik ga als zelfstandige verder, wat kan ik nog blijven opbouwen bij Rail & OV?

•  Ik woon samen, moet ik mijn partner bij jullie aanmelden? (JA!!!)

De Pensioen3daagse is weer voorbij, maar uw pensioen blijft het hele  

jaar door actueel. Ons advies: check ook eens uw pensioen en onder- 

zoek of alles voor u goed is geregeld.

Uw pensioen wordt vernieuwd!
Zo blijft u op de hoogte

Later goed geregeld? Check het nu!

UPDATE PENSIOENAKKOORD

PENSIOEN3DAAGSE

Ook dit jaar 
deden we weer 

mee aan de Pensioen 3daagse, 
een initiatief van Wijzer in 
geldzaken. Het thema dit 
keer: Later goed geregeld? 
Check het nu! 
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Saskia Raven is klachtencoördinator bij 

Rail & OV: ‘Als u niet tevreden bent over 

ons, blijf daar dan niet mee rondlopen. 

Bel ons even. Wij vinden het belangrijk 

om te horen wat we beter kunnen doen!  

 

Wij nemen uw klacht altijd serieus en u 

krijgt van ons een zorgvuldig antwoord. 

Als u ergens ontevreden over bent, kunt 

u ons dat in een brief of per mail laten 

weten. Bellen kan natuurlijk ook. In 

veel gevallen zal een van onze mede-

werkers u terugbellen, om te kijken wat 

er precies aan de hand is en hoe we dat 

het beste kunnen oplossen. In de praktijk 

blijkt dat we er dan samen meestal wel 

uitkomen.’

En wat nu als we het oneens blijven?

‘Als we er in het persoonlijk contact met 

u niet uitkomen (en dat gebeurt gelukkig 

niet zo vaak), dan kunt een officiële klacht 

indienen. Die wordt voorgelegd aan onze 

klachtencommissie. Deze commissie zal 

dan schriftelijk antwoorden op uw klacht. 

Mocht u het met het oordeel van de  

klachtencommissie niet eens zijn, dan 

kunt u altijd nog naar een onafhankelijke 

instantie: de Ombudsman Pensioenen.  

Meer informatie daarover vindt u op  

www.ombudsmanpensioenen.nl.’

Niet tevreden?
Laat het ons weten!

Bij Rail & OV mag u rekenen op een uitstekende dienst verlening. Toch kan het 

voorkomen dat u ontevreden bent. U vindt dat we iets niet goed hebben gedaan? 

Of dat we u niet goed hebben behandeld? Dan horen wij dat graag van u. 

Waar kunt u terecht als u  

niet tevreden bent?

Heeft u een klacht of heeft u vragen?  

Of vallen u dingen op die wij kunnen  

verbeteren? Aarzel niet en neem  

contact met ons op. Stuur een e-mail 

naar klachten@railov.nl of bel ons op  

030 23 29 160. Wij helpen u graag!
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Zo flexibel  
is uw 
pensioen

Er valt heel wat te kiezen rondom uw 

pensioen. U kunt kiezen

•  om eerder of later dan op uw 68e met 

pensioen te gaan; 

•  om deels het pensioen in te laten gaan;

•  voor AOW-vervanging bij vervroeging 

vóór uw AOW-datum;

•  om uw partnerpensioen (gedeeltelijk) te 

ruilen voor hoger ouderdomspensioen; 

•  om uw ouderdomspensioen gedeeltelijk  

te ruilen voor hoger partnerpensioen;

•  om eerst een hoger pensioen te ontvangen 

en daarna een lager.

Al deze keuzes hebben natuurlijk gevolgen 

voor de hoogte van uw pensioen. U brengt 

dat voor uw eigen pensioen gemakkelijk  

in kaart met de pensioenplanner op  

Mijn Rail & OV. 

Flexfactoren

Om de gevolgen van alle keuzes voor 

uw pensioen uit te rekenen, hanteren 

wij omrekenfactoren. Die noemen we 

flexfactoren. Wat scheelt een jaar eerder 

met pensioen gaan voor u? En wat krijgt  

u terug aan extra pensioen als u een  

tientje aan partnerpensioen inlevert?  

De flexfactoren zijn zo vastgesteld dat de 

keuzes van een individuele deelnemer hem 

of haar niet bij voorbaat een financieel 

voor- of nadeel oplevert. 

De flexfactoren blijven niet altijd gelijk.  

Ze hangen vooral af van hoe hoog de rente 

is, maar bijvoorbeeld ook van hoe lang 

mensen naar verwachting blijven leven. 

Daarom kunnen de flexfactoren elk jaar 

veranderen. 

Belangrijke keuzes

De keuzes die u rondom uw pensionering 

maakt, behoren tot de belangrijkste 

financiële beslissingen in uw leven. 

Daarom vinden wij het belangrijk dat u  

die keuzes weloverwogen kunt maken. 

De pensioenplanner helpt u daarbij.  

Ons advies: ga er (bijtijds!) eens kijken en 

ontdek hoe u uw pensioen op maat kunt 

samenstellen.

De keuzes die u rondom u 
pensionering maakt, behoren 
tot de belangrijkste financiële 

beslissingen in uw leven

In de pensioenregeling van Rail & OV valt veel te kiezen. 
Zo kunt u uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke 
omstandigheden. Een pensioen op maat dus! Onze 
medewerker Elmer Kok vertelt hoe het werkt.

Elmer Kok Actuaris bij Rail & OV

Als u aan uw pensioen denkt, dan denkt 

u misschien wel: ‘Ik moet nog zoveel jaar’. 

Maar weet u dat wel zeker? Mijn advies  

is om uw pensioen situatie tijdig te bekijken.  

Dit kan heel mooi met de pensioen planner.  

U wilt toch niet achteraf beseffen dat u eerder 

met pensioen mocht?
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Dit keer in Raad & Daad twee vragen over het  
partnerpensioen. Dat is het pensioen dat uw partner  
levenslang van ons krijgt als u overlijdt. Onze  
medewerker klantcommunicatie Roger legt uit.

Houdt mijn ex-partner recht op het partner-
pensioen als we uit elkaar gaan?
Roger: ‘Ja, uw partner houdt recht op het hele partnerpensioen  

dat is opgebouwd tot het moment dat u uit elkaar gaat. 

Dat geldt als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, en ook 

als u ongehuwd samenwoonde en uw partner bij ons had aangemeld. U kunt 

wel samen afspreken dat uw partner afziet van het recht op partnerpensioen. 

•  Bent u getrouwd, dan moet u dat uitdrukkelijk laten vastleggen in uw  

echtscheidingsconvenant. 

•  Woonde u ongehuwd samen, dan kunt u het regelen via een afstands-

verklaring die u kunt downloaden op onze website. Tot voor kort moest  

dat binnen twee jaar na de datum van uit elkaar gaan, maar die ‘deadline’  

is nu vervallen. Natuurlijk is het wel belangrijk dat u het zo snel mogelijk 

aan ons laat weten.’

Heeft arbeidsongeschiktheid gevolgen voor  
het partnerpensioen? 
Roger: ‘Als u arbeidsongeschikt bent, bepalen wij uw  

(premievrije) pensioenopbouw op basis van de beschikking van het UWV. 

Dat geldt zowel voor het ouderdoms- als voor het partnerpensioen.  

U blijft dus partnerpensioen opbouwen, maar het is wel lager dan voordat 

u arbeidsongeschikt was. Dat is belangrijk om te weten. In Mijn Rail & OV 

ziet u de hoogte van uw pensioen en het partnerpensioen.’

Samenwonen? Meld  

uw partner bij ons aan.

‘Ook als u niet getrouwd bent maar 

samenwoont, kan er voor uw partner 

een partnerpensioen geregeld 

worden bij Rail & OV. Het enige wat u 

moet doen: hem of haar even bij ons 

aanmelden. Kijk op de website voor 

de voorwaarden. Vergis u niet: een 

partnerpensioen is heel belangrijk. 

Als u nu overlijdt, is er meteen een 

levenslange uitkering voor uw 

partner. Mijn advies: echt even 

doen!’

Tip van Myra

?

?

We zijn er voor 
al uw vragen

Meer weten over arbeidsongeschikt-

heid en uw pensioen? Scan de QR code 

en lees verder. 
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Eind oktober bedroeg onze actuele  

dekkingsgraad 119,9%. De actuele  

dekkingsgraad geeft de stand van zaken 

weer op één bepaald moment (we meten 

hem aan het eind van iedere maand).

Onze beleidsdekkingsgraad was eind  

oktober 114,9%. De beleidsdekkingsgraad 

geeft de gemiddelde stand van de  

actuele dekkingsgraad over de laatste 

twaalf maanden weer. Omdat het een 

gemiddelde is, schommelt de beleids-

dekkingsgraad minder dan de actuele 

dekkingsgraad. 

Dit alles betekent dat Rail & OV er nu 

financieel iets beter voorstaat dan aan  

het begin aan van dit jaar. Op 1 januari 

2021 bedroeg de beleidsdekkingsgraad  

nog 101,6%. 

Maar heel belangrijk: we kunnen uw 

pensioen alleen verhogen als we er 

financieel goed genoeg voorstaan.

Daar zijn wettelijke regels voor, waarbij de 

beleidsdekkingsgraad erg belangrijk is. 

We mogen uw pensioen gedeeltelijk 

indexeren bij een beleidsdekkingsgraad 

van minstens 110%. Dat betekent dat we 

dan een deel van de prijsstijgingen mogen 

compenseren. Volledige indexatie is 

mogelijk vanaf circa 124% (cijfer 2021). 

Overigens kijkt het bestuur bij het 

indexatiebesluit ook naar andere zaken, 

zoals de economische verwachtingen.

114,9%
119,9%

Hoe staat uw pensioenfonds er financieel voor? Dat ziet u  
aan de dekkingsgraad. Hoe hoger die is, des te beter staan  
we ervoor. 

Mijn pensioenfonds financieel

Actuele dekkingsgraad*

Beleidsdekkingsgraad*

*Peildatum 
eind oktober 2021

Wilt u onze financiële situatie op  
de voet volgen? Kijk dan voor actuele 
cijfers op onze website.

Indexatie

Wanneer hoor ik over de indexatie van 

mijn pensioen?

Eind december ontvangt u van ons 

een brief waarin u leest of en zo ja met 

hoeveel uw pensioen op 1 januari 2022 

wordt verhoogd. Het bestuur neemt 

daarover een besluit op basis van de 

beleidsdekkingsgraad van eind oktober. 

Ook de economische vooruitzichten 

worden meegewogen.

Bij Rail & OV proberen we uw pensioen ieder jaar mee te laten 
groeien met de prijsstijgingen in Nederland. Dat noemen we 
indexatie. 
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‘Ik kan gewoon niet stilzitten,’ zegt Rinus Pannekoek (68) 

lachend. Op zijn zestigste ging hij met pensioen als gespeciali-

seerd verpleegkundige (ic en hartbewaking, psychiatrie, 

ambulancebroeder). Maar gestopt met werken is hij bepaald 

niet. ‘Ik rijd hier op Goeree-Overflakkee met veel plezier op de 

bus voor TCR / BusiNext. Ik had mijn groot rijbewijs al en vond 

het een mooie uitdaging om op de bus te leren rijden. Prachtig 

werk is het.’ 

Maar het is niet het enige wat Rinus doet. Hij is ook organist in 

de kerk (‘We zitten hier wel in de Biblebelt,’ lacht hij) en heeft een 

kleine boekbinderij (‘een uit de hand gelopen hobby’). En dan is er 

nog wat: Rinus repatrieert als oproepkracht mensen die in het 

buitenland ziek zijn geworden of gewond zijn geraakt. ‘Dat doen 

we per ambulance, maar ook vaak met het vliegtuig. Ik doe het al 

sinds 1989, dus je kunt je voorstellen dat ik er al heel wat reizen 

op heb zitten. Daar heb ik enorm veel bij meegemaakt. Ik heb 

talloze bijzondere mensen ontmoet en verzorgd, en ben op 

plekken geweest waar je anders niet komt.’

Benieuwd wat Rinus meemaakte op zijn reddingsreizen?  

Lees verder in ons digitale magazine. 

IK & MIJN PENSIOEN

Rinus gaat dóór...
Buschauffeur, organist  

en redder in nood

magazine.railov.nl

lees verder op

Retouradres:
Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
Postbus 2030, 3500 GA  UTRECHT

http://magazine.railov.nl

