JAAROVERZICHT
rail&ov.nl

JAAROVERZICHT 2020
PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER

INHOUDSOPGAVE

VOORWOORD
2020 EEN
VEELBEWOGEN
JAAR

M
‘ IK HAD EEN
SUPERGESPREK IN
HET ONLINE
PENSIOENCAFÉ.’

‘TREIN EN BUS
ZIJN BROER EN ZUS.
LOGISCH DUS,
DIE FUSIE.’

Lees meer over onze online
communicatie op pagina

Kijk samen met ons terug
op de fusie op pagina

2020 IN
VOGELVLUCHT

Lees het interview met onze
bestuurders op pagina

4

8

et veel plezier presenteren wij u het eerste jaaroverzicht van Pensioenfonds Rail & Openbaar
Vervoer. In deze verkorte versie van ons
jaarverslag nemen we u mee door het
eerste jaar van uw nieuwe pensioenfonds. Het was, mogen we wel zeggen,
een veelbewogen jaar. Want 2020 was
niet alleen ons eerste jaar, maar vooral
ook het jaar waarin de wereld in de
greep raakte van corona.

‘ BELEGT HET
PENSIOENFONDS
ONS PENSIOENGELD
WEL DUURZAAM?‘

12

Lees meer over ons beleid
voor duurzaam beleggen op
pagina
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VAN EN VOOR DE
MENSEN IN
ONZE SECTOR
Hoe zijn het bestuur en het
verantwoordingsorgaan
ingericht? En wie zijn de
mensen voor wie wij het
doen?

14

Toch konden we aan het eind van het
jaar met gepaste trots zeggen: uw nieuwe pensioenfonds staat er. We hebben
door de samenvoeging van SPOV en
het Spoorwegpensioenfonds een stevig
fundament, waardoor we optimaal voor
uw pensioen kunnen blijven zorgen.
Niet alleen vandaag, maar ook in de
toekomst.

Het bestuur van Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer

Wilt u ons hele jaarverslag lezen?
Ga daarvoor naar onze website railov.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit
jaaroverzicht? Of heeft u andere vragen?
Bel of mail ons gerust op 030 2329325 en
info@railov.nl.
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2020

Start Rail & OV

EEN JAAR ZOALS
NIEMAND HAD
KUNNEN
VERZINNEN

IN
VOGELVLUCHT
WE BLIKKEN
SAMEN MET
U TERUG EN
VOORUIT
Walter Mutsaers:

Gerard Groten

Voorzitter uitvoerend bestuur

Onafhankelijk voorzitter

‘WE KONDEN UW

‘WE HEBBEN NU EEN

PENSIOEN OP 1 JANUARI

PENSIOENFONDS DAT

2021 HELAAS NIET LATEN

EEN STUK GROTER IS.

MEEGROEIEN MET DE

DAARDOOR KUNNEN WE

PRIJSSTIJGINGEN IN

DE UITDAGINGEN

NEDERLAND.’

VAN DE TOEKOMST
BETER AAN.’
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‘M

ZO STAAN WE ERVOOR

Walter Mutsaers

‘et dit jaaroverzicht sluiten we
aan bij een goede
traditie van onze
voorgangers SPOV en het Spoorwegpensioenfonds: we kijken samen
met u terug op het afgelopen jaar en
blikken vooruit op wat voor ons ligt.
Wat er bij het pensioenfonds speelt
en hoe we financieel presteren is
belangrijk voor uw pensioen, en voor
u dus goed om te weten. In dit eerste
artikel van dit jaaroverzicht nemen
Gerard Groten en ik u in zeven
thema’s mee door het eerste jaar van
ons nieuwe pensioenfonds. Een aantal van die thema’s wordt verderop in
deze uitgave verder uitgelicht.’

Koopkracht pensioenen

BELEGGINGEN
IN DE PLUS

JAMMER
GENOEG GEEN
INDEXATIE

Gerard Groten:

Walter Mutsaers:

Walter Mutsaers:

‘D

‘H

‘B

oor corona was het
eerste jaar van ons
nieuwe pensioenfonds er een dat
niemand had kunnen verzinnen. We
kregen bij onze start te maken met
sterk dalende aandelenkoersen. En
we moesten een nieuwe manier van
werken organiseren: thuiswerken. En
onze deelnemers hebben we vooral
online opgezocht. Ik ben trots en blij
dat we onze dienstverlening op peil
hebben kunnen houden en al onze
plannen goed hebben kunnen uitvoeren. Ons nieuwe pensioenfonds staat
als een huis. We zijn nu een groter
fonds, met meer dan 100 duizend
deelnemers en gepensioneerden.
Daardoor kunnen we de uitdagingen van de toekomst beter aan en
de pensioenen van onze mensen
op de best denkbare manier blijven
verzorgen.’

Een goede traditie

Financieel

oe gek het ook
klinkt: ondanks de
enorme impact van
de coronacrisis op
de wereldeconomie, hebben we op
onze beleggingen uiteindelijk een
rendement gehaald van 8,1%. De
pensioenkas groeide aan met bijna
€ 2 miljard. Daar stond tegenover dat
onze pensioenverplichtingen met
€ 2,3 miljard stegen. Dit komt vooral
door de lagere rente. Bij een lagere
rente moeten we meer geld in kas
hebben voor de pensioenen. We
sloten 2020 af met een beleidsdekkingsgraad van 101,6%. Kijk op onze
website voor de actuele stand van
zaken.’

ij Rail & OV proberen
we je pensioen ieder
jaar mee te laten groeien met de prijsstijgingen in Nederland. Dat noemen we
indexatie. Indexatie is erg belangrijk
voor de koopkracht van je pensioen.
Maar we mogen alleen indexeren als
de beleidsdekkingsgraad toereikend
is. Eind 2020 was dat helaas niet het
geval. En dus hebben we de pensioenen op 1 januari 2021 niet
kunnen indexeren. Gepensioneerden
hebben daar uiteraard het meest
direct last van, maar ook als je nog
werkt heeft je pensioen een achterstand opgelopen. De prijzen stegen in
de meetperiode met 0,99%, dus dat
zou het percentage van een volledige
indexatie zijn geweest. Wij houden
voor iedereen de misgelopen
indexatie bij. Die kun je terugvinden
in Mijn Rail & OV.’

BELEIDSDEKKINGSGRAAD:

BELEGGINGSRENDEMENT:

101,6%

8,1%

Op 31 december 2020 bedroeg onze beleidsdekkingsgraad

Wij beleggen uw pensioengeld om een zo goed mogelijk

101,6%. Pensioenfondsen mogen wettelijk beginnen met het

rendement te halen. Dat is belangrijk voor de aangroei van uw

gedeeltelijk indexeren van uw pensioen bij een stand van ten

pensioen. Natuurlijk moeten de risico’s altijd verantwoord blijven.

minste 110%.

Wij beleggen voor de lange termijn. We weten dat er goede en
minder goede jaren zullen zijn.
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Beleggingsbeleid

Maatschappelijk
verantwoord beleggen

Communicatie

Pensioenakkoord

MENING
DEELNEMERS
TELT MEE

GOED VOOR DE
WERELD EN
GOED VOOR JE
PENSIOEN

WE ZIJN ER OM
JE TE HELPEN

MEER DUIDELIJK
OVER TOEKOMST
PENSIOENEN

Gerard Groten

Walter Mutsaers:

Gerard Groten:

Gerard Groten:

‘W

‘W

‘B

‘I

ij beleggen het
pensioengeld
om er een zo
goed mogelijk
rendement op te halen, terwijl de
risico’s verantwoord blijven. Een
vuistregel is: hoe meer risico je
bereid bent te lopen, des te hoger
is het verwachte rendement. Maar
de kans op tegenvallers neemt dan
dus ook toe. In 2020 hebben we ons
beleggingsbeleid opnieuw vastgesteld. We hebben onze deelnemers
in een onderzoek gevraagd hoe zij
over risico denken. Gemiddeld kiezen
ze voor een balans: zoveel mogelijk
zekerheid, maar ook voldoende risico
om het pensioenvermogen voldoende aan te laten groeien. Dat hebben
we in onze uiteindelijke keuzes zwaar
laten meewegen.’

Walter Mutsaers:

‘WIJ WILLEN DAT
ONZE BELEGGINGEN
BIJDRAGEN AAN EEN
LEEFBARE WERELD
VAN VANDAAG EN
MORGEN.’

e beleggen een
vermogen van
ruim € 25 miljard.
Door duurzaam
te beleggen kunnen we daarmee
bijdragen aan een leefbare wereld
van vandaag en morgen. Dat doen we
omdat het past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook
omdat het goed is voor je pensioen.
Gemiddeld gesproken laten bedrijven
die duurzaam opereren op de langere termijn betere resultaten zien.
De komende jaren willen we verdere
stappen zetten in maatschappelijk
verantwoord beleggen. Daar ontwikkelen we nieuw beleid voor. En ook
daarin hebben we de mening van onze
deelnemers meegenomen: op welke
speerpunten wilt u dat we ons gaan
richten? Meer hierover op pagina 10.’

WEL OF GEEN INDEXATIE?

KOSTEN

Voor ons besluit om de pensioenen

Pensioenfonds Rail & OV let scherp op de kosten. Het regelen van

wel of niet te indexeren, gelden de

uw pensioen kost uiteraard geld. Denk daarbij aan de uitvoering

volgende uitgangspunten.

van de pensioenregeling, van administratie tot uitbetaling en

ij Pensioenfonds Rail &
OV vinden wij het erg
belangrijk om je goed
voor te lichten over je
pensioen. We willen onze mensen
helpen goed inzicht in hun pensioensituatie te krijgen, zodat ze op het
juiste moment goed onderbouwde
beslissingen kunnen nemen over hun
pensioen. Dat doen we met digitale
middelen, zoals via Mijn Rail & OV
waarin iedereen bij zijn eigen pensioengegevens kan. Maar ook persoonlijk contact blijft een belangrijke
rol spelen, uiteraard op dit moment
nog binnen de richtlijnen van het
RIVM. Wij zijn een laagdrempelig
pensioenfonds. Onze pensioenspecialisten staan klaar om je te
helpen.’

Lager dan 110%
Tussen 110% en 123%
Boven 123%

dan is dat ongeveer 0,5% van ons totale belegd vermogen eind

Geen indexatie mogelijk.

2020. In bedragen is dat ongeveer 125 miljoen euro. Dat is veel

Gedeeltelijke indexatie is mogelijk.

geld, maar daar staat tegenover dat we in 2020 ongeveer 1,9

Volledige indexatie is mogelijk.

miljard euro verdienden met onze beleggingen. Een compleet

10%

pensioengeld over verschillende soorten beleggingen. Hier ziet u
hoe we het8,8%
vermogen eind 2020 belegden en wat het rendement

34%

van iedere beleggingssoort was. Vastrentende waarden zijn
onder meer staats- en bedrijfsobligaties. Onder overig vallen
onder meer niet-beursgenoteerde aandelen en cashgeld

29%

12%
NETTORENDEMENT OP BELEGGINGEN

overzicht van onze kosten leest u in ons jaarverslag. U vindt het
op onze website.

Om de beleggingsrisico’s goed te beheersen, spreiden we het

6%

van het pensioenvermogen. Als we alle kosten bij elkaar optellen
Indexatieverlening

‘WE WILLEN DAT
MENSEN OP HET
JUISTE MOMENT
GOED ONDERBOUWDE
BESLISSINGEN
KUNNEN NEMEN
OVER HUN PENSIOEN.’

HIERIN BELEGGEN WIJ

communicatie. En ook aan de kosten voor bestuur en het beheer
Beleidsdekkingsgraad

Gerard Groten:

n 2020 hebben de werkgevers en werknemers in
Nederland samen met de
regering afspraken gemaakt over de toekomst van de pensioenen. Er komen nieuwe regels, die
over een paar jaar zullen leiden tot
nieuwe pensioenregelingen. Veel van
het goede van nu blijft behouden,
zoals dat we samen pensioen blijven
opbouwen bij een pensioenfonds.
Maar er gaan ook dingen veranderen. Zo gaat je pensioen, zeker voor
jongeren, meer meebewegen met
de economie. Overigens, veel details
moeten nog duidelijk worden. Ik zou
zeggen: volg de berichten op onze
website en in onze magazines. We
houden je op de hoogte.’

50%

l
l
l
l

Zakelijke waarden

4,5%

Vastrentende waarden

7,1%

Onroerend goed

2,0%
12,1%

Overig

12,7%
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HET JAAR VAN DE FUSIE

SAMEN
VERDER

Op 1 april 2020 gingen het Spoorwegpensioenfonds en SPOV samen
verder in het nieuwe Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
U hebt in 2020 een nieuw pensioenfonds gekregen, het Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer. Achter de
schermen hebben wij daar in 2020
hard aan gewerkt. Wij zijn trots op

ons nieuwe pensioenfonds en we
zijn ervan overtuigd dat de fusie een
goede stap is geweest voor uw pensioenbelangen. Wij hopen dat u zich
al een beetje thuis voelt bij uw nieu-

we fonds. Op deze pagina’s kijken we
kort met u terug op een paar van de
laatste stappen waarmee we de fusie
in 2020 hebben afgerond.

“

FRANK GROOTHUSEN,
Buschauffeur bij Arriva
(vestiging Heijen)
‘Of ik het erg vind dat ik niet meer
bij SPOV zit? Helemaal niet. Ik ben
op een voorlichtingsbijeenkomst
geweest en ze hebben uitgelegd
dat voor ons SPOV-mensen de
regeling op sommige punten zelfs
beter wordt. Ik kan me niet voorstellen dat we erop achteruitgaan.
Ik ben dus heel tevreden.’

ROADSHOWS
In de eerste maanden van 2020 trokken we met roadshows door het land
om u te vertellen over het hoe en waarom van de fusie. Wij vonden het
belangrijk om u daarvoor door het hele land op te zoeken. Wij zijn immers
het pensioenfonds van en voor de mensen in onze sector, dus we horen
ook graag uw mening. En persoonlijk contact blijft voor ons voorop staan.
We kijken terug op goed bezochte en levendige bijeenkomsten. We hebben uw betrokkenheid zeer op prijs gesteld.

8

VERKIEZINGEN VERANTWOORDINGSORGAAN
In het najaar van 2020 kon u uw vertegenwoordigers in het nieuwe
verantwoordingsorgaan kiezen. Ruim 13.000 van u brachten hun stem uit.
Daar zijn we zeer verheugd over. Het geeft een grote betrokkenheid bij het
nieuwe pensioenfonds aan. En het past ook bij het belang dat het verantwoordingsorgaan heeft. Inmiddels is het nieuwe verantwoordingsorgaan volop aan
het werk. Wilt u weten wie er gekozen zijn? Kijk dan op onze website.

“

FUSIE-INDEXATIE
SPOV-PENSIOENEN
IETS OMHOOG

DANIËL BOATENG,

Een belangrijk punt bij de fusie was
dat de dekkingsgraad van SPOV en
het Spoorwegpensioenfonds op
1 april precies gelijk moesten zijn.
Alleen zo zou iedereen precies krijgen waar hij recht op had. Niemand
mocht bij de fusie iets verliezen of
onterecht winnen. De dekkingsgraad
van SPOV was op 31 maart 2020 iets
hoger. Dat verschil hebben we als
eenmalige fusie-indexatie op 31
december 2020 toegekend aan de
deelnemers en gepensioneerden
van SPOV die daar recht op hadden.
Afhankelijk van individuele factoren,
ging dat gemiddeld om een verhoging van het pensioen met 0,3%. Met
het toekennen van de fusie-indexatie
is het hele fusieproces afgerond.

sioenfonds, maar voor mij klinkt

machinist bij R-net
‘Ik zit nog maar net bij het pendie fusie volstrekt logisch. Trein en
busvervoer zijn een soort broer en
zus. En een groter pensioenfonds
lijkt me uitstekend. Er zijn vast
kostenvoordelen. En bovendien

EEN NIEUW LOGO
EN HUISSTIJL
Behalve een nieuwe naam, hebben
we ook een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Dat heeft u inmiddels
vast gemerkt. Onze communicatiemiddelen zijn in een nieuw jasje
gestoken, zoals onze magazines en
dit jaaroverzicht. We hebben ook een
nieuwe website, die naar wij hopen
nog gebruiksvriendelijker is.

zal een groter fonds extra power
hebben om ons pensioen goed te
regelen. Een goede zaak dus.’

UITVOERING IN
EIGEN HUIS
Op 31 december 2020 werd de
uitvoeringsorganisatie SPF Beheer
samengevoegd met ons pensioenfonds. Door deze fusie zijn we een
zelfadministrerend fonds. Daarbij
past ook de tweedeling van het
bestuur in een uitvoerend en een
niet uitvoerend bestuur.
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INVLOED UITOEFENEN:

2.941

28%

aandeelhoudersvergaderingen

voorstellen stemden we tegen

keer hebben we gestemd op

VERDER IN
MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
BELEGGEN
Rail & OV belegt uw pensioengeld om het zoveel mogelijk te laten
aangroeien. Maar we letten niet alleen op rendement. We letten er ook
op dat de bedrijven waarin we beleggen goed omgaan met mens en
milieu. Dat noemen we maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB).
De komende jaren gaan we daar met extra kracht op inzetten.

MVB IN DE PRAKTIJK

In 2020 zijn we gestart met het ontwikkelen van een nieuwe, toekomstbestendige strategie voor maatschappelijk
verantwoord beleggen. We willen met onze beleggingen
bijdragen aan een duurzame toekomst voor huidige en
toekomstige generaties. We zijn ervan overtuigd dat het
meewegen van sociale factoren, en factoren als milieu en
goed bestuur tot betere beleggingsbeslissingen leidt. En
dus dat duurzaam beleggen uiteindelijk ook goed is voor
uw pensioen.

UITSLUITEN

Als belegger zijn we mede-eigenaar van

We beleggen niet in bedrijven

een bedrijf. We kunnen dus invloed

die het milieu te veel belasten of

uitoefenen om de duurzaamheidspres-

die stelselmatig betrokken zijn bij

taties van bedrijven te verbeteren. Dit

schending van de mensenrechten,

is een van de meest effectieve manie-

corruptie of andere vormen van

ren om als belegger bij te dragen aan

wanbeleid. Principieel beleggen we

een betere wereld. In 2020 stemden

ook niet in bedrijven die te maken

we op 2.941 aandeelhoudersvergade-

hebben met controversiële wapens

ringen. Op 28% van de management-

en in tabaksproducenten. Ook

voorstellen stemden we tegen het

beleggen we niet in bedrijven die te

advies van de onderneming in, omdat

zeer afhankelijk zijn van steenkool.

ze indruisten tegen onze beginselen.

Ook in sommige landen beleggen

Rail & OV stemt voor een voorstel als

we niet. Daarbij zijn sancties van de

het duidelijke doelstellingen bevat

VN richtinggevend. Wilt u weten

om de duurzaamheidsprestaties en

welke bedrijven en landen we

transparantie te verbeteren. We gaan

uitsluiten van onze beleggingen?

waar nodig ook het gesprek aan met

U vindt het op onze website.

HARRIE DE VALK,

KLIMAAT

gepensioneerd buschauffeur
voor Breng uit Molenhoek

bedrijven om hun prestaties voor mens
onvoldoende verbetering laten zien,

We meten jaarlijks de CO2-

kunnen we besluiten onze beleggingen

uitstoot van onze beleggings-

‘Natuurlijk vind ik dat mijn

terug te trekken.

portefeuille. Voor aandelen in

pensioengeld duurzaam belegd

ontwikkelde landen lag die in 2020

moet worden. We hebben maar

op 83 ton CO2 per miljoen euro. Dat

één wereld, dus daar moeten we

is 55% minder dan de gemiddelde

beter mee omgaan dan we lang

portefeuille waarmee wij ons verge-

gedaan hebben. Ik probeer zelf op

Goede gezondheid en welzijn

lijken. Voor aandelen in opkomende

mijn bescheiden manier daar ook

l

Voorkomen klimaatverandering

markten lag de uitstoot van onze

mijn steentje aan bij te dragen.

l

Een gezond milieu

portefeuille op 258 ton CO2 per

Dus verwacht ik dat ook van het

l

Een duurzame industrie, infrastructuur en innovatie

miljoen euro, en dat is 48% minder

pensioenfonds. Dus ja, beleggen in

l

Geen armoede

dan de gemiddelde portefeuille.

bedrijven die oog hebben voor het

gevraagd wat de speerpunten in ons nieuwe beleid
zouden moeten zijn:

DE TOP-5 VOOR ONZE DEELNEMERS:
l

UW MENING TELT
In 2020 hebben we onze deelnemers gevraagd naar hun
mening over duurzaam beleggen. De meesten van hen
zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen bijdraagt aan
een betere wereld. We hebben onze deelnemers ook

10

“

INVLOED UITOEFENEN

en milieu te verbeteren. Als bedrijven

VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST

Op 28% van de management-

milieu en die goed omgaan met
hun mensen. Uiteindelijk hebben

Deze uitgangspunten nemen we mee in ons nieuwe
beleid. Natuurlijk houden we u op de hoogte van onze
verdere stappen en de resultaten daarvan.

MEER WETEN?

die bedrijven ook de toekomst,

Wilt u meer weten over ons beleid voor maatschappelijk
verantwoord beleggen? Kijk dan op onze website railov.nl

met de andere zijn we vroeg of
laat wel klaar.’

11

JAAROVERZICHT 2020
PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER

HET JAAR VAN HET
BEELDBELLEN

RAILOV.NL
Op onze website vindt u snel en gemakkelijk het antwoord
op veel van uw pensioenvragen. Er is ook een chatbox.

ONLINE

Komt u er niet uit? Neem dan contact op met een van onze
specialisten.

TELEFONISCH OF BEELDBELLEN?

MET ELKAAR AAN TAFEL
In 2020 hebben we u,
gedwongen door corona,
vooral online ontmoet.
Bijvoorbeeld via
beeldbellen. En u wist
onze website meer dan
ooit te vinden.

“

Maar soms is het handig als we elkaar ook kunnen zien of mee
kunnen laten kijken naar iets op ons scherm. Dat doen we
graag via beeldbellen. Het is makkelijk, snel en coronaproof.

In 2020 hebben de werknemers en werkgevers samen
met de regering afspraken gemaakt over de toekomst van
de pensioenen. Nog niet alle details zijn uitgewerkt en de
afspraken moeten ook nog in de wet worden vastgelegd.
Over een aantal jaar zullen de regels leiden tot nieuwe
pensioenregelingen. De grootste veranderingen:

Wij zitten voor u klaar. Bel ons voor een afspraak.
l

Bij Rail & OV vinden we laagdrempe-

deelnemers ook op. We reizen daarvoor

DIGITAAL SPREEKUUR OP LOCATIE

lige, persoonlijke communicatie met

door het hele land. Dat kon nu natuurlijk

Wij trekken door het land met digitale spreekuren. U kunt dan

onze deelnemers en gepensioneerden

niet door corona. Om u toch zo goed

vanaf uw werk via beeldbellen alles aan ons vragen. Op onze

erg belangrijk. U moet met al uw vra-

mogelijk van dienst te blijven, hebben

website ziet u waar we de komende tijd zijn. U meldt zich aan

gen over uw pensioen bij ons terecht

we nieuwe wegen bewandeld. Net als

voor het spreekuur via uw werkgever.

kunnen. Daarvoor gaan deelnemers

voor de rest van Nederland werd 2020

meer dan ooit naar onze website. Daar

voor ons het jaar van online. We zijn met

ONLINE PENSIOENCAFÉ

vindt u snel en gemakkelijk de antwoor-

u gaan beeldbellen. Dat houden we erin.

Heeft u met de pensioenplanner de keuzes gemaakt voor uw

den op veel van uw vragen. U kunt ze

We hebben gemerkt dat online commu-

pensioen? Maar wilt u alles nog eens met ons doorspreken?

ook via de chatbot aan ons stellen.

nicatie prima past bij een laagdrempelig,

Schrijf u dan via onze website in voor ons online

Normaal gesproken zoeken we onze

persoonlijk pensioenfonds.

pensioencafé.

DIT VINDEN ZIJ VAN ONLINE COMMUNICATIE

EDWIN KRUGER

HENRIËTTE GREVE

Manager klantcommunicatie bij
Pensioenfonds Rail & OV

NS servicemedewerkster
op station Amersfoort

“

‘Het afgelopen jaar hebben we u door

‘Ik heb onlangs een afspraak gemaakt

corona vooral online ontmoet. Op

voor het online pensioencafé van Rail &

onze website natuurlijk, maar ook via

OV. Ik ben bezig met mijn pensioenaan-

beeldbellen. We hebben gemerkt dat

vraag. Eerst heb ik op de pensioenplanner

mensen dat reuze handig vinden. Je zit

op de website van het pensioenfonds

als het ware met elkaar aan tafel. Het is

gekeken hoe ik mijn pensioen kon aanpas-

persoonlijk, gemakkelijk en snel. U kunt

spreekuren op uw werk. En we hebben

sen aan mijn wensen. Daar kun je allerlei

altijd even een afspraak met ons maken

een online pensioencafé voor wie op het

keuzes in maken. Al die keuzes wilde ik

voor een persoonlijk pensioengesprek via

punt staat zijn pensioen aan te vragen en

graag doorspreken. Heb ik het wel goed

beeldbellen. Ook organiseren we digitale

daar hulp bij nodig heeft.’

gedaan? Ik moet zeggen: ik ben enorm
goed geholpen. De mevrouw van het

‘ BEELDBELLEN IS EEN BLIJVERTJE.
ECHT REUZE HANDIG.’
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Heel veel vragen kunnen we prima telefonisch beantwoorden.

TOEKOMST
PENSIOENEN

l

l

l

l

Deelnemers gaan kapitaal opbouwen in een eigen
pensioenpotje bij het pensioenfonds.
Dat kapitaal groeit aan door inleg van pensioenpremie
en beleggingsopbrensten.
In goede jaren profiteert u sneller van goede
rendementen, in slechte jaren gaat uw pensioen
eerder omlaag.
Minder garanties over uiteindelijke pensioen:
pensioen beweegt meer dan nu mee met de economie.
Voor ouderen blijft het pensioen zo stabiel mogelijk.

Op onze website vindt u een handig overzicht van alle
afspraken en van het nieuws.

TIJDLIJN
2020

2021

2022

Wetsvoorstel voor Tweede Kamer. Als wet door
de Eerste en Tweede Kamer is goedgekeurd, gaat
de nieuwe pensioenwet in. Naar verwachting is
dat uiterlijk 1 januari 2023.
2023

2024

Werkgevers en werknemers in onze sectoren
maken afspraken op basis van de nieuwe regels.
2025

2026

Periode waarin pensioenfondsen de nieuwe
regels en de afspraken die door werkgevers en
werknemers gemaakt zijn gaan invoeren.

pensioenfonds had veel kennis van zaken
en nam alle tijd voor me. Echt, een super
goed gesprek.’
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JAAROVERZICHT 2020
PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER

VERANTWOORDINGSORGAAN

RAIL
&
OV
VAN EN VOOR DE MENSEN
IN ONZE SECTOR

Het verantwoordingsorgaan (VO) kijkt
over de schouders van het bestuur mee
naar alle belangrijke zaken bij het
pensioenfonds. Ze houden speciaal in
de gaten of de belangen van alle betrokkenen, jong en oud, evenwichtig worden
afgewogen. In het VO zitten gekozen
vertegenwoordigers van de werknemers,
gepensioneerden en werkgevers. De
stemmen van de vijf werkgeversvertegenwoordigers tellen even zwaar als de
stemmen van zes vertegenwoordigers van
gepensioneerden of werknemers.

“

WILLEMIEN ROCHA (35),
projectmanager spoorwegveiligheid
bij NS en secretaris van het dagelijks
bestuur van het VO
‘In het najaar van 2020 was ik betrokken bij
het organiseren van de verkiezingen voor
het nieuwe verantwoordingsorgaan. Dat
was vanwege corona een uitdaging. Niet
alleen moesten we het stemmen digitaal
organiseren, we moesten ook de kandidaten
nieuwe mogelijkheden bieden om zich te

MEER WETEN
OVER HET VO?

presenteren. Ik denk dat het proces goed
verlopen is. Ik was erg blij met de veelheid
aan kandidaten, en zeker ook met het aantal

Kijk op de website
of scan de qr-code.

deelnemers en gepensioneerden dat hun
stem heeft uitgebracht. Fantastisch! Met

5 leden namens de werkgevers

het nieuwe VO hebben we elkaar alleen nog
maar online ontmoet. Maar het heeft ons

Hoe zit uw nieuwe pensioenfonds in elkaar? Hoe zijn het bestuur en het
verantwoordingsorgaan ingericht? En hoe groot is uw nieuwe pensioenfonds?
Wie zijn de mensen voor wie we het doen?

werk niet in de weg gestaan: waken over
de pensioenen van al onze deelnemers en

6 leden namens de werknemers

gepensioneerden. Daar zetten we ons graag
voor in.’

6 leden namens de pensioengerechtigden

ONS BESTUUR
DIT ZIJN DE MENSEN VOOR WIE WE HET DOEN:
Ons bestuur bestaat uit twee delen: het
uitvoerend bestuur en het niet uitvoerend
bestuur. Samen zijn ze verantwoordelijk
voor het beleid van het pensioenfonds.
Het uitvoerend bestuur draagt zorg voor
de uitvoering van het beleid en heeft de
dagelijkse leiding van het pensioenfonds

in handen. Het niet uitvoerend bestuur
houdt toezicht op alles wat er bij het pensioenfonds gebeurt. Het niet uitvoerend
bestuur bestaat uit vertegenwoordigers
van de werknemers, gepensioneerden
en werkgevers en een onafhankelijke
voorzitter.

WILT U WETEN
WIE ER IN
HET BESTUUR
ZITTEN?

41.721 37.901 25.691
Deelnemers die nog

Pensioengerechtigden

Voormalige deelnemers

pensioen opbouwen

105.313
Totaal

die nog pensioen bij ons

Kijk op de website
of scan de qr-code.

hebben staan

DIT ZIJN DE BEDRIJVEN WAARVOOR WE HET DOEN:
4 uitvoerende bestuurders (waarvan 1 tijdelijk tot 1/10/2021)

80

11 niet uitvoerende bestuurders

5 namens
de werkgevers
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3 namens de
werknemers

2 namens de
pensioengerechtigden

1 onafhankelijke
voorzitter

Eind 2020 waren bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 80 werkgevers uit onze sectoren aangesloten. Zij opereren
met name op het gebied van trein- en busvervoer, infrastructuur en spoorwegbeheer.
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Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
Bezoekadres:
Postadres:
Telefoon:
E-mail:

Arthur van Schendelstraat 850, 3511 ML Utrecht
Postbus 2030, 3500 GA Utrecht
(030) 23 29 325
pensioen@railov.nl

Website:

www.railov.nl

