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Meer informatie
Mijn Pensioen wordt door ons met de
grootste zorg samengesteld. Aan de inhoud

en verder...

van Mijn Pensioen kunt u geen rechten
ontlenen. Onze statuten en reglementen
zijn altijd leidend. Heeft u vragen, neemt
u dan gerust contact met ons op. Onze
medewerkers helpen u graag verder.
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Uw pensioenblad
in een nieuw jasje
Monique de Leeuw & Saskia Raven, redactie Mijn Pensioen

Hartelijk welkom in ons vernieuwde

van de trein. En Ad van Rijen vertelt hoe hij

Wij wensen u veel leesplezier en nogmaals:

magazine. Met een nieuw uiterlijk en

na zijn pensionering zijn oude werk weer

we horen graag van u!

nieuwe naam: Mijn Pensioen. We hebben

oppakte. Wilt u ook uw verhaal vertellen of

ons best gedaan om er een informatief

uw mening geven in dit blad? Laat het ons dan

Redactie Mijn Pensioen

maar ook prettig leesbaar blad van te

weten.

Monique de Leeuw, Saskia Raven,

maken. Uiteraard zijn we benieuwd of we

Simone de Boer, Carla Boer

daar wat u betreft in geslaagd zijn. We

Wilt u dit blad voortaan alleen digitaal

maken het blad immers voor u, maar ook

ontvangen? Dat kan. Geef dat dan even

Heeft u opmerkingen, suggesties of vragen?

met u!

aan in Mijn Rail & OV. U geeft zich op om

Wij zijn er blij mee. Laat van u horen via

de digitale nieuwsbrief te ontvangen

postbus_redactie@railov.nl.

In dit eerste nummer van Mijn Pensioen vindt

en u ontvangt dan automatisch ook het

u veel informatie over uw pensioen. Centraal

digitale magazine. U bent en blijft altijd op

thema is dit keer: check uw pensioen. Wij

de hoogte van wat er speelt rondom uw

Dit magazine heeft ook een digitale

leggen u graag uit waarom het belangrijk (en

pensioen. Zo gaan wij bijvoorbeeld online

versie. Daar staat meer in dan in deze

leuk!) is om eens goed naar uw pensioen te

bijeenkomsten organiseren waaraan u live

papieren versie. Op de sluitzegel van

kijken – ook als dat nu nog ver weg is.

kunt deelnemen. Meer informatie hiervoor

dit blad en bij verschillende artikelen

vindt u in de komende maanden op railov.nl

vindt u een QR-code. Scan die in met de

en in de digitale nieuwsbrief.

camera van uw mobiel en u kunt meteen

In dit blad treft u ook verhalen en meningen

digitaal verder lezen! Vink daarvoor in

van collega’s en oud-collega’s. Zo vertelt
Karin Wong (werkzaam bij ProRail) waarom zij

Nog even dit. Rail & OV wil zo duurzaam

uw smartphone aan dat u het scannen

ervoor kiest om bij Rail & OV extra pensioen

mogelijk zijn. Daarom verpakken we het blad

van QR-codes toestaat.

op te gaan bouwen. We laten twee vrienden

niet meer in plastic en gebruiken we nog

aan het woord, de een van de bus de ander

steeds duurzaam papier.

U leest verder online!
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SAMEN MET RAIL & OV

Alice Bosse is personeelsadviseur bij RET Bus

‘Online spreekuur
op locatie?
Een prachtig
alternatief in
coronatijd’

We maken het u graag zo gemakkelijk mogelijk. Bijvoorbeeld
met ons online spreekuur op locatie. Alice Bosse, personeels
adviseur bij RET Bus, heeft er goede ervaringen mee.
‘In het verleden hebben we de SPOVpensioenbus hier al met enige regelmaat
op bezoek gehad. Dat was, vóór de fusie,
het voorlichtingscentrum op wielen van
het pensioenfonds.
We merkten dat medewerkers toch een
drempel ervaren om naar het kantoor van
het pensioenfonds in Utrecht te gaan of op

een andere manier zelf contact te zoeken.
We hadden voor de spreekuren in de
Pensioenbus altijd een volle agenda en de
medewerkers die de Pensioenbus bezochten, hebben daar veel van hun vragen
beantwoord gekregen.
Nu kan dat door corona even niet meer.
En daarom is het digitale spreekuur een

prachtig alternatief. Ook nu weer nodigen
wij onze mensen via allerlei kanalen uit
om mee te doen. Ik weet dat er veel vragen
zijn over pensioen. Pensioen is nu eenmaal
belangrijk voor mensen, en niet iedereen
vindt het even gemakkelijk.
Natuurlijk komen medewerkers ook met
vragen over pensioen bij mij als personeels
adviseur. Vaak kan ik ze prima helpen. Maar
ik heb niet de specialistische kennis van de
mensen bij het pensioenfonds. Mijn ervaring is: zij helpen je buitengewoon goed.
Wij zijn daar heel tevreden over.’

Spreekuur op locatie bij uw werkgever
Kijk hier of uw
werkgever zich
heeft aangemeld

of bekijk alle data en locaties op
railov.nl/pensioenbus-en-pensioenstation
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Handig, zo’n spreekuur op locatie? Wij geloven van wel. Het online
spreekuur vindt plaats op uw werk. Alles staat voor u klaar, u kunt
zo aanschuiven. Makkelijker kan haast niet. Uw werkgever kan bij ons zo’n spreekuur
aanvragen voor u en uw collega’s. Dat geldt, zodra het weer kan, ook voor de Pensioenbus
en het Pensioenstation. U hoort het van uw werkgever als we bij u op de vestiging zijn
(of op een vestiging in de buurt). Maar voor nu: we ontmoeten u graag online!

COVER STORY

check uw pensioen

Heeft u straks
genoeg?
Is pensioen alleen interessant voor mensen van boven
de 40? Echt niet, zeggen wij. Juist als u jonger bent,
zou u een keer goed naar uw pensioen moeten kijken.
Hier zijn drie redenen die u wel moeten overtuigen.
Deze verklappen we alvast: uw pensioen checken is leuk!


lees snel verder op de volgende bladzijde
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COVER STORY

‘Ik kies ervoor
om extra
pensioen op te
bouwen’
Karin Wong (27) woont samen met haar

Ik had wat geld over en wilde dat eigenlijk

belegt. Trouwens, ik ben zelf toch ook een

vriend in Houten. Sinds eind 2019 werkt ze

gaan beleggen. Gewoon sparen op een

beetje gaan beleggen. Ik stop een beetje van

bij ProRail als projectcoördinator.

bankrekening is bij de huidige rente natuurlijk

mijn geld in beleggingen en een beetje stort

niet interessant. Toen hoorde ik dat ik ook

ik bij het pensioenfonds. Een kwestie van

‘Elk jaar in december neem ik tijd om mijn

extra geld kon inleggen bij het pensioenfonds.

risicospreiding.’

financiën op orde te brengen. Ik kijk naar de

Dat is gunstig, want over die inleg hoef je nu

zorgverzekering, welke abonnementen ik wil

geen belasting af te dragen.

opzeggen en of ik extra kan aflossen op mijn
Natuurlijk kun je er dan niet meer bij tot je

naar mijn pensioen gekeken. Ik heb ook op Mijn

pensioen ingaat, maar eigenlijk is dat heel

Rail & OV gekeken wat ik aan pensioen heb

goed. Dan spaar je tenminste voor later. Ik

opgebouwd. En ik moet zeggen: dat viel me

heb er wel vertrouwen in dat ik later plezier

Lees het uitgebreide verhaal van Karin in

helemaal niet tegen. Toch kies ik ervoor om

heb van mijn extra inleg. Wat ik ook belangrijk

de digitale versie van het magazine op

wat extra’s te doen.

vind is dat het pensioenfonds duurzaam

magazine.railov.nl.

Wilt u weten waarom zij ook extra pensioen opbouwen?
Ook Michael Slottje (NS) en Mark Knoester

Scan
Scande
deQR-code,
QR-codeen
lees
verder
online
en lees
verder
online

(Abellio) kiezen ervoor om extra pensioen op
te bouwen. Wilt u weten waarom? Lees dan
hun verhaal in het digitale magazine en bekijk
hun filmpje.
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Het viel me helemaal niet
tegen wat ik aan pensioen
heb opgebouwd

huis. Afgelopen jaar heb ik voor het eerst ook
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Drie redenen waarom
u nu even uw pensioen
moet checken
1

Het is leuk!

op uw brutosalaris laten inhouden? Of laat

Pensioen en leuk? Dat klinkt

u liever eenmalig een bedrag inhouden,

misschien gek. Maar toch: wie zelf spaart of

bijvoorbeeld op uw dertiende maand?

belegt, weet dat het leuk is om te zien hoe je

De keus is aan u.

geld aangroeit. Met uw pensioen is het niet

Mijn Rail & OV

veel anders. U zet elke maand samen met
uw werkgever (die het grootste deel betaalt)
een flink bedrag opzij voor uw pensioen.
Wat krijg je daar nou eigenlijk voor terug?

Hier vindt u info
over de hoogte
van uw pensioen

U kiest zelf of én hoe u
extra pensioen opbouwt

Hier vindt u alle informatie over
de opbouw van uw ouderdoms- en
partnerpensioen bij Rail & OV.
➜ railov.nl/mijn-railov

ProRail-projectcoördinator Karin Wong
hierover: ‘Ik had eigenlijk nog nooit gekeken

Meer weten?

naar mijn pensioen. Ik moet zeggen: ik was

Wilt u meer weten over extra pensioen

mijnpensioenoverzicht.nl

positief verrast.’

opbouwen? Kijk dan op railov.nl/

Hier vindt u een overzicht van alle

pensioenverbeteren. U ziet daar ook

pensioenen die u heeft opgebouwd. Dus

Ga voor een overzicht van uw pensioen

voorbeelden van bedragen. Wilt u weten wat

niet alleen bij Rail & OV, maar ook bij

naar Mijn Rail & OV. Het is makkelijker dan u

voor u persoonlijk de mogelijkheden zijn?

eventuele andere pensioenuitvoerders.

misschien denkt – en een stuk leuker.

Neem dan gerust contact met ons op. Wij

Ook ziet u informatie over de AOW, het

helpen u graag verder.

basispensioen dat u straks krijgt van de

2

U kunt er nú iets aan doen!
Kijk eens goed naar uw pensioen.

Bent u tevreden over wat u opbouwt of zou

3

overheid.
Uw partner kan het nu al

➜ mijnpensioenoverzicht.nl

nodig hebben!

Behalve pensioen voor uzelf, is er bij het

De pensioenchecker

geen makkelijke vraag. U zit misschien nog

pensioenfonds ook een partnerpensioen.

Een handige app, speciaal ontwikkeld

ver van uw pensioendatum af en kunt niet

Dat is een pensioenuitkering die uw partner

door een aantal grote pensioenfondsen.

in een glazen bol kijken. Maar als u kunt,

na uw overlijden levenslang krijgt. Of u nu

Ook hier krijgt u snel beeld van al uw

is iets extra’s doen voor later beslist het

voor of na uw pensionering overlijdt. Check

opgebouwde pensioenen. Maar ook van

overwegen waard. En nu is daar een extra

eens in Mijn Rail & OV hoeveel het is. Is het

de ruimte die u heeft om bij te sparen en

reden voor.

voldoende om het inkomen van uw partner

nog veel meer.

aan te vullen als er iets met u zou gebeuren?

➜ pensioenchecker.org

u best wat meer willen? Dat is natuurlijk

Vanaf 1 januari van dit jaar bouwt u iets

Of moet u misschien overwegen om iets

minder pensioen per jaar op. Dat heeft

extra’s te regelen?

niets te maken met de overgang naar het

nibud.nl
Behalve naar de hoogte van uw pensioen,

pensioenfonds Rail & OV, maar alles met

Let op: woont u ongehuwd samen?

is het ook goed om te kijken naar hoe het

het feit dat pensioen duurder is geworden.

Dan is er alleen een partnerpensioen

straks zit met uw uitgaven. Dat is niet heel

Dat komt door regels van de overheid en

als u uw partner bij ons hebt

makkelijk. Maar het Nibud helpt u met een

vooral door de extreem lage rente. Hoeveel

aangemeld. U heeft daarvoor wel een

handige tool, de Pensioenschijf-van-vijf,

u nu jaarlijks opbouwt, kunt u zien in Mijn

samenlevingsovereenkomst nodig. Regel

om een beeld te krijgen van uw inkomsten

Rail & OV. Het is minder dan wat u van de

het snel even, adviseren wij. U vindt de

én uitgaven na uw pensionering.

belastingdienst per jaar maximaal mag

benodigde formulieren op onze website.

➜ pensioenschijf.nibud.nl

opbouwen.
Weet u niet of uw partner is aangemeld?
Misschien zegt u wel: ik wil wel het maximale

Kijk dan in Mijn Rail & OV. Als uw partner

bedrag aan pensioen opbouwen. Dat kan.

niet vermeld staat, dan moet u hem of

U kunt bij Rail & OV vrijwillig extra pensioen

haar alsnog aanmelden. Als u getrouwd

opbouwen. U kiest zelf hoeveel, binnen de

bent of geregistreerde partners, dan is het

fiscale grenzen. Wilt u het iedere maand

partnerpensioen automatisch geregeld.

lees dit artikel verder online:
magazine.railov.nl
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MIJN PENSIOEN DIGITAAL

Zoveel mogelijk digitaal...
Wilt u informatie over uw pensioen zo veel mogelijk
digitaal ontvangen? Dat kan. Wij kunnen een groot
deel van onze informatie voor u klaarzetten in Mijn
Rail & OV. Op dit moment gaat dat om zaken als
pensioenspecificaties, de jaaropgave en uw
uniform pensioenoverzicht. Maar ook om
onze nieuwsbrief en dit magazine.
Kiest u ook voor zoveel mogelijk
digitaal? Hier leest u wat u moet doen.

...of toch liever in de brievenbus?

8
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Tip van onze medewerkster
Monique de Leeuw
Wilt u zich aan- of juist afmelden voor digitale post? Op onze
website laten we u stap voor stap zien hoe het werkt.
➜ railov.nl/digitale-communicatie
Nog geen DigiD? Of weet u niet precies hoe het inloggen werkt?
Op digid.nl bent u zo geholpen.

heid
MijnOverheid

n.
n.

Organisaties Berichtenbox
Selecteer de organisaties waarvan u post digitaal wilt ontvangen.

Pensioenfondsen

Pensioenfondsen

Selecteer de organisaties waarvan u post digitaal wilt ontvangen.

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Pensioenfondsen
Pensioenfondsen
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Bewaren
Bewaren

Vink Rail & OV aan in MijnOverheid
Voor wettelijke documenten zijn wij aan
gesloten bij MijnOverheid. Dat betekent
dat u via MijnOverheid een bericht krijgt
dat er iets voor u klaarstaat in Mijn
Rail & OV. Heel belangrijk: u ontvangt dit
bericht van MijnOverheid niet vanzelf. U
geeft hiervoor in MijnOverheid aan dat
u digitale post van ons wilt ontvangen.
Daarvoor logt u in bij MijnOverheid met
uw DigiD. Vink vervolgens Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer aan.

de

or

Pensioen

Bewaren

Instellingen

Pensioenfondsen

Selecteer

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Home

Organisaties Berichtenbox

Organisati
Mijn Rail
& OV:
uw persoonlijk
pensioenarchief

Pensioenfondsen

Vergeet
niet de nieuwsbrief
Bewaren
In Mijn Rail & OV geeft u aan of wij u
digitaal mogen benaderen. Dit geldt
dan voor het magazine, de digitale
nieuwsbrief en of we u mogen e-mailen.
Log hiervoor in met uw DigiD bij Mijn
Rail & OV en geef uw keuze aan.

In Mijn Rail & OV staat veel
informatie over uw pensioen. U vindt
er een actueel overzicht van hoe uw
pensioen bij Rail & OV ervoor staat.
En natuurlijk ook de pensioenplanner.
U vindt er ook belangrijke stukken
als uw uniform pensioenoverzicht en
pensioenspecificaties. Mijn Rail & OV
is helaas nog niet toegankelijk voor
nabestaanden of (ex-)partners van
deelnemers.

Pensioeninformatie digitaal ontvangen
is reuze handig. Daarom zetten we voor
iedereen belangrijke stukken klaar in
Mijn Rail & OV.
Liever via de post?
Maar wat nu als u onze informatie
liever per post blijft ontvangen? Dat
kan uiteraard ook. U hoeft daarvoor
niets te doen. Als u ons niet aanvinkt in
MijnOverheid en niets doorgeeft in Mijn
Rail & OV, dan blijven we gewoon via de
brievenbus met u communiceren.

MIJN PENSIOEN • JUNI 2021

9

MIJN LEVEN

Voetbalvrienden
Joop Gulikers werkzaam bij ProRail

Ralph Sturkenboom (40) en Joop Gulikers (40) zijn vrienden.

En hoe is Ralph in het veld?

Joop werkt bij ProRail als veiligheidsadviseur, Ralph rijdt op

Joop: ‘Nou, hij stond altijd in de goal. Van achteruit zorgde hij ook

de bus bij Keolis vanuit zijn standplaats Bunnik. En samen zijn

voor het overzicht. Vandaar dat hij mij wel eens op mijn plaats

ze gek op voetbal.

meende te moeten zetten. Nee joh, alle respect voor Ralph. Ga daar
maar eens staan als schietschijf.’

Voetballen jullie samen?
Joop: ‘Hebben we gedaan. In ons zaalvoetbalteam. Kelderklasse.

Ajax?

Ik speel nog steeds, maar Ralph eh… had geen tijd meer. Nou ja,

Ralph: ‘Absoluut. Daar gaan we graag naar toe. We hebben ook al

alles ligt nu sowieso plat. De coronakilootjes vliegen er aan.’

heel wat voetbalreisjes gemaakt. Vrouwen thuis. De mooiste vond
ik toch de Europa League finale van 2017, in Stockholm tegen

10

Wat is Joop voor een speler?

Man United. We verloren kansloos. Maar man, wat een belevenis.’

Ralph: ‘Een prima voetballer, een echte spits. Goaltjesdief. Maar

Joop: ‘Ons eerste reisje was ook onvergetelijk. Dat was in de

ik heb hem helaas wel eens op zijn verdedigende taken moeten

Champions League, uit tegen City. Wat een sfeer. Die Engelsen

wijzen.’

ademen voetbal.’
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‘Bus en trein gaan
prima samen.
Het is geen
Ajax – Feyenoord.’
Ralph Sturkenboom werkzaam bij Keolis
Wanneer heb jij voor het laatst in de trein gezeten Ralph?

Heb je wel eens naar je pensioen gekeken?

Ralph: ‘Dat was samen met Joop. We gingen toen naar een bepaalde

Joop: ‘Ja, ik vind het wel belangrijk om te weten hoe ik er straks voor

plek in Amsterdam Zuid-Oost. Jammer dat we nu niet naar het

sta. Ik ben nu 40. Nu is de tijd om erover na te denken en eventueel

stadion kunnen. Maar we zitten wel af en toe samen voor de buis.’

zelf nog wat extra te regelen.’
Ralph: ‘Ik eerlijk gezegd niet. Maar ik vind het wel een prettig idee

En Joop, zit jij wel eens in de bus?

dat we pensioen opbouwen. Fijn dat het geregeld wordt.’

Joop: ‘Ha, de laatste keer was met Ralph. Dat was voor zo’n wedstrijd die we samen gingen kijken. Ik liftte toen het laatste stukje van

Wat gaat Oranje deze zomer doen?

Ralphs dienst mee, naar mijn auto.’

Ralph: ‘Ik verwacht er niet veel van. Ben al blij als ze de groepsfase
overleven.’

Is trein of bus ook een soort Ajax – Feyenoord?

Joop: ‘Nou, als ze redelijk beginnen en ze komen die groep door, dan

Ralph: ‘Nee hoor. Bus en trein gaan prima samen. We hebben in

kan er wel iets ontstaan. Het is toch wel een aardig ploegje hoor.’

ons werk veel gemeen. We doen het uiteindelijk om mensen te ver-

Ralph: ‘Al missen ze wel een Joop in de spits.’

voeren. Wij hebben interesse in elkaars werk en praten er ook over.’

Joop: ‘En een goede keeper kunnen ze ook nog wel gebruiken.’

MIJN PENSIOEN • JUNI 2021
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UPDATE PENSIOENAKKOORD

Eerder stoppen met de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)

Dit moet u weten over
de RVU en uw pensioen
Sinds begin dit jaar hebben werkgevers nieuwe mogelijkheden om met oudere
werknemers financiële afspraken te maken over eerder stoppen met werken.
Dat kan via de verruimde Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Het is de eerste
uitgewerkte regeling uit het Pensioenakkoord.

Verschillende werkgevers in onze sector
bieden deze regeling inmiddels aan. De
RVU is geen regeling van het pensioenfonds. Maar er zijn wel wat zaken die u
moet weten in verband met uw pensioen.
U leest er hier meer over.
Geen regeling van Rail & OV
De RVU is een arbeidsvoorwaarde of een
individuele afspraak die u met uw werkgever maakt. Het pensioenfonds betaalt
de bedragen niet uit. En wij kunnen
uiteraard ook geen informatie geven over
de inhoud van de afspraken. Daarvoor
kunt u terecht bij uw werkgever. Wat u via
de RVU krijgt uitgekeerd, ziet u ook niet
terug in het overzicht van uw pensioen in
Mijn Rail & OV.
Uw pensioen en de RVU
Als u stopt met werken via de RVU, bent

12
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u niet verplicht uw pensioen van Rail &
OV ook direct in te laten gaan. U kiest
altijd zelf het moment waarop u uw pensioen laat ingaan.
Is het bedrag dat u via de RVU-regeling
krijgt niet hoog genoeg om tot uw AOW
van te leven? U kunt uw pensioen van
Rail & OV ook (deels) laten ingaan. Ga
naar de pensioenplanner en bekijk uw
mogelijkheden. Maar let op: u ziet daarin
alleen de gevolgen voor uw pensioen en
niet de RVU-bedragen.
Let op de gevolgen voor de
Anw-hiaatcompensatie
Er is wel één ding om uitdrukkelijk

rekening mee te houden. Als u stopt met
werken en u laat uw pensioen niet direct
ingaan, dan vervalt het recht op Anwhiaatcompensatie. En dat is een
belangrijke voorziening voor uw partner
als u overlijdt voordat uw partner de
AOW-leeftijd heeft bereikt.
Stappenplan: wel of niet kiezen
voor RVU?
U overweegt om gebruik te maken van
de Regeling Vervroegd Uittreden? Maar
hoe pakt u dat aan? Op onze website
helpen we u graag verder met een handig
stappenplan.
Kijk voor meer info op www.railov.nl/rvu.

Het pensioen van Rail & OV gaat altijd in op de eerste van
de maand. Tot die tijd moet u actief deelnemer zijn (dus nog
werken en bij ons pensioen opbouwen) om recht te houden op
Anw-hiaatcompensatie.

Theo van de Wiel (61) machinist bij NS
‘Ik ga elke dag nog met plezier naar
mijn werk. Sterker, het lijkt wel of ik pas
gisteren bij NS ben begonnen.
Maar dat is natuurlijk niet zo. Ik zit nu
ruim 30 jaar bij het spoor, en daarvoor
heb ik 14 jaar in de bouw gewerkt als
elektricien. En eerlijk gezegd, de jaren
beginnen te tellen. Ik ben nog fit hoor,
maar er zijn van die dagen dat ik tegen het
eind van mijn dienst begin te denken: pff,
zat ik maar al op de bank.
Ik ben ook op een punt in mijn leven dat ik
wat meer vrijheid zou willen. Iets minder
die dwang van de klok. Iets meer tijd
om bijvoorbeeld een paar dagen te gaan
wandelen, of andere dingen te doen. Nou,
daar ga ik dus voor zorgen.

Vanaf januari ga ik via deeltijdpensioen
wat minder werken. En over goed twee
jaar, ik ben dan 64, wil ik gebruik maken
van de RVU-regeling en helemaal
stoppen. Ik weet de precieze datum
nog niet, want mijn AOW-datum is nog
niet officieel vastgesteld. Ik ga dan mijn
RVU-uitkering aanvullen door een deel
van mijn pensioen naar voren te halen.
Mijn vrouw werkt ook, dus we zijn
tweeverdieners. Dat maakt het wel
wat makkelijker. Mijn vrouw is ietsje
ouder dan ik en werkt door tot haar
AOW-leeftijd. Pakweg een half jaar later
kan ik dan ook stoppen.
Hoe leuk ik mijn werk ook vind, dat is
wel ideaal voor ons.’

Henriëtte Greve (63) servicemedewerkster bij NS
‘Ik was eigenlijk van plan om op 1 januari
2022 met pensioen te gaan. Mijn man is
ook met pensioen, en het is natuurlijk
heerlijk om straks samen daarvan te
kunnen genieten.

pensioen naar voren en kies ook nog eens
voor de eerste tien jaar een hoger pensioen
in ruil voor daarna wat minder. Ik denk
dat we later met minder geld rond kunnen
komen.

Vanwege de reorganisatie kreeg ik van NS
de kans te kiezen voor de RVU-regeling
of een transitievergoeding. Het bleek
dat die transitievergoeding voor mij iets
gunstiger uitpakte. Ik kan nu stoppen
op 1 september. Ik ben dan 64 jaar en zit
precies drie jaar voor mijn AOW.

Ik ruil ook het partnerpensioen in voor
meer pensioen voor mezelf. Mijn man
heeft genoeg als ik zou wegvallen. Ik heb
alle keuzes doorgesproken in het online
pensioencafé van Rail & OV en heb het
plaatje nu helemaal rond. Ik ben er erg
blij mee allemaal. Kijk, ik vind mijn werk
nog steeds leuk en ik zal ook mijn collega’s
missen. Maar ik kijk ook wel erg uit naar
mijn vrijheid.

Ik krijg dan een bedrag ineens, waarmee
ik mijn pensioen kan aanvullen. Dat is fijn
natuurlijk, maar ik moest nog wel wat
meer doen om de periode tot mijn AOW
te overbruggen. Ik haal een deel van mijn

Na 1 september hebben mijn man en ik de
tijd helemaal aan onszelf.’
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MIJN STEM

Bij Rail & OV telt uw mening mee!

‘Mag ik het
verantwoordingsorgaan even
voorstellen?’
Een nieuw pensioenfonds, een nieuw verantwoordingsorgaan
(VO). Vorig jaar heeft u uw stem kunnen uitbrengen in de

Willemien Rocha (35) werkt bij NS als project
manager spoorwegveiligheid. Daarnaast is ze
nauw betrokken bij het pensioenfonds. Ze zit

verkiezing van het nieuwe orgaan. Maar wat doet het VO nu

namens de werkgevers in het verantwoordings

eigenlijk? We vroegen het aan VO-lid Willemien Rocha.

orgaan (VO). Als secretaris maakt ze onderdeel

Opkomen voor jouw pensioenbelangen

Ik zit in het nieuwe VO namens de werkgever.

lange beleggingshorizon. Dat soort belangen

‘In januari zijn wij als nieuw verantwoordings

Maar wij hebben allemaal, ongeacht onze

moeten goed afgewogen worden.

orgaan aan de slag gegaan. Wij kijken mee over

achtergrond, de plicht de belangen van alle

de schouders van het bestuur naar alles wat

groepen te dienen. Ik zit er dus niet om voor

Wat ik heel belangrijk vind: we moeten

er gebeurt bij het pensioenfonds. Denk aan de

de werkgevers de beste resultaten te bereiken,

jongeren motiveren om af en toe naar hun

manier waarop je pensioengeld wordt belegd.

maar voor iedereen. En dat geldt ook voor

pensioen te kijken. Je bouwt bij Pensioenfonds

Of aan het jaarlijkse besluit over de indexatie.

mijn collega’s die namens de werknemers of

Rail & OV een goed pensioen op. En er is ook

Of aan de communicatie van het pensioenfonds.

gepensioneerden in het VO zitten.

een stuk zekerheid geregeld voor je gezin.

uit van het dagelijks bestuur van het VO.

Maar of het voor jou echt genoeg is, dat hangt
We geven gevraagd en ongevraagd advies.
En we beoordelen achteraf of het bestuur het
allemaal naar behoren gedaan heeft. Daarbij
letten we er speciaal op dat de belangen van

ook af van je persoonlijke omstandigheden. Ik

Ik zit in het VO om
het beste resultaat voor
iedereen te bereiken

iedereen bij het pensioenfonds evenwichtig
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zou zeggen: verdiep je er eens in.’
Wil je weten wie er in het VO zitten?
‘Wil je meer weten over hoe we in het VO

worden afgewogen. Een eerlijk pensioen voor

Ik denk dat het goed is dat er ook relatief

opkomen voor je pensioen? Of wil je mijn

jong en oud dus.

jonge mensen als ik in het VO zitten. Onze

collega’s in het VO leren kennen? Lees dan

belangen lopen niet altijd gelijk op met die

verder op de website railov.nl. Daar stellen wij

Pensioen is ontzettend belangrijk voor

van ouderen. Denk bijvoorbeeld aan de

ons graag aan je voor.’

mensen. Vooral jongeren staan daar niet zo

beleggingen. Jongeren hebben meer belang

vaak bij stil. Maar ook zij zetten samen met

bij een wat hoger risico, omdat ze dan op

hun werkgever al een hele hoop geld opzij

de lange termijn een beter resultaat mogen

voor later. En daar moet goed voor gezorgd

verwachten. Ouderen hebben meer aan

worden. Daar zien wij als VO op toe.

zekerheid nu, want zij hebben niet meer zo’n
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Scan de QR
en lees verder
online

BELEGGEN

Waarom belegt
Rail & Openbaar Vervoer
mijn pensioengeld?
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer belegt zo’n 25 miljard euro
aan pensioengeld. Waarom gebeurt dat en hoe wordt ervoor gezorgd
dat het beleggen niet te riskant is? En hoe duurzaam wordt ons
pensioengeld belegd? Die vragen legden we voor aan Peggy Wilson en
Bart Oldenkamp, bestuursleden van het pensioenfonds.
lees snel verder op de volgende bladzijde
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BELEGGEN

Waarom belegt het pensioenfonds
eigenlijk?
Peggy Wilson: ‘Omdat het de enige manier
is om je een goed pensioen te bieden voor
een betaalbare premie. Je zet elke maand
samen met je werkgever een flink bedrag
opzij voor je pensioen. Maar die premie alleen
is niet genoeg voor een goed pensioen. We

we ervoor dat de risico’s passen bij wat wij

2020 gingen de koersen scherp omlaag. Maar

moeten een groot deel van je pensioen voor

als pensioenfonds kunnen dragen. Terwijl

daarna gingen ze net zo snel weer omhoog.

je verdienen met beleggingsrendement. Dat

we ook in het oog houden dat we voldoende

Tot nu toe gaat het per saldo goed. Zo hebben

halen we nooit als we het geld bij wijze van

moeten verdienen voor je pensioen. Wat ons

we in het eerste coronajaar, in 2020 dus, een

spreken op een spaarrekening zouden zetten.

als pensioenfonds erg helpt, is dat we beleggen

rendement gehaald van 8,1%. En ook in de

Daarvoor is de rente veel te laag. Dan zou je

voor de lange termijn.

eerste maanden van 2021 zijn de rendementen

of veel meer premie moeten betalen, of je

positief. Maar het is uiteraard niet ondenkbaar

zou op een veel lager pensioen uitkomen. Dat
willen we niet. En het hoeft ook niet. Door
te beleggen groeit het pensioengeld naar

dat de economie de komende tijd toch

We dragen het risico met
z’n allen. Dat maakt ons sterk

verwachting voldoende aan, zodat de premie
redelijk kan blijven en je toch op een goed

zwaarder geraakt wordt. Dat is spannend, maar
toch blijven we als pensioenfonds altijd kalm.
Wij beleggen voor de zeer lange termijn. We

Bart Oldenkamp

pensioen uitkomt.’

weten dat er goede en minder goede jaren
zullen zijn. En we raken ook niet overmoedig
als het erg goed gaat.’

Maar aan beleggen kleven wel risico’s.

Een euro die nu als premie wordt ingelegd,

Bart Oldenkamp: ‘Zeker, maar we zorgen

hoeven we vaak pas over decennia uit te

Is er iets veranderd in het beleggingsbeleid

ervoor dat de beleggingsrisico’s altijd

betalen als pensioen. Dus we hebben de tijd

van het nieuwe pensioenfonds?

verantwoord blijven. Dat doen we vooral

om koersdalingen uit te zitten. We dragen het

Wilson: ‘In de laatste jaren voor de fusie

door het pensioengeld te spreiden over

beleggingsrisico met zijn allen, verdeeld over

hebben het Spoorwegpensioenfonds en SPOV

verschillende soorten beleggingen. Aandelen

generaties. Dat maakt ons sterk.’

hun beleggingsbeleid naar elkaar toe laten

hebben bijvoorbeeld een hoger risico, maar

groeien. Op dat beleid bouwen wij voort. We

leveren naar verwachting op de lange termijn

Hoe zit het met de beleggingen in

hebben opnieuw gekeken naar de belangrijkste

ook meer op. Obligaties hebben een lager

tijden van corona? Hebben we daar

keuzes: hoe verdelen we het pensioengeld

risico, maar leveren ook minder op. Door te

veel last van?

over de verschillende soorten beleggingen

kiezen voor een bepaalde verdeling, zorgen

Oldenkamp: ‘In de eerste coronamaanden van

om een zo goed mogelijk rendement te halen

Peggy Wilson is voorzitter van de Vermogensbeheer & Balanscommissie en zit
namens werknemers in het bestuur. Ze werkt bij CNV Vakmensen.
‘We moeten voldoende rendement halen voor je pensioen. Een pensioen zonder beleggen is
al snel onbetaalbaar.’

Bart Oldenkamp is uitvoerend bestuurder vermogensbeheer.
‘Wij beleggen voor de lange termijn. We blijven kalm als het wat minder gaat. En we worden
niet overmoedig als het erg goed gaat.’
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bij een verantwoord risico? Hoeveel risico we

rendement, maar ook naar de impact van

een milieuschandaal. Of als ze negatief in het

nemen, stemmen we ook af met de sociale

onze beleggingen op de wereld. Hoe gaan

nieuws komen omdat hun product of wijze

partners. Daarbij hebben we in 2020 ook

bedrijven waar we in beleggen om met mens

van produceren niet duurzaam is. Gemiddeld

weer onderzocht hoe onze deelnemers en

en milieu, en worden ze integer geleid? Dat

gesproken hebben ondernemingen die

gepensioneerden erover denken. Hoeveel

noemen we maatschappelijk verantwoord

duurzaam opereren op de lange termijn

risico vinden zij acceptabel? Dat heeft

beleggen. Dat doen we ook omdat uit ons

risicovoordelen en leveren ze daardoor

niet tot grote veranderingen geleid. Onze

deelnemersonderzoek is gebleken dat onze

uiteindelijk een hoger rendement. Duurzaam

deelnemers kiezen vooral voor zekerheid als

mensen dat van ons verwachten. We hebben

beleggen is dus niet alleen beter voor de

het gaat om hun pensioen, en ze accepteren

hen ook gevraagd op welke zaken we ons

wereld, maar uiteindelijk ook voor je pensioen.’

dat ze daardoor misschien niet het hoogste

bij duurzaam beleggen moeten richten. De

rendement halen. We zijn dus geen sector

uitkomsten daarvan nemen we de komende

waarin mensen heel veel risico willen nemen.’

jaren mee in ons beleid.’

Hoe duurzaam belegt het pensioenfonds?

Gaat duurzaam beleggen ten koste van het

Wilson: ‘Wij vinden duurzaamheid belangrijk.

rendement?

We beleggen als pensioenfonds zo’n 25 miljard

Wilson: ‘Het is onze overtuiging dat het geen

euro. Dat geeft ons een maatschappelijke

rendement kost. Integendeel: duurzaam

verantwoordelijkheid. We willen met onze

beleggen verlaagt bepaalde risico’s. Denk

Over een aantal jaren komt er een

beleggingen bijdragen aan een betere

maar eens aan wat het betekent voor een

nieuw pensioenstelsel. Gaat dat wat

wereld. Daarom kijken we niet alleen naar

aandeel als een bedrijf betrokken raakt bij

betekenen voor de beleggingen van het

Duurzaam beleggen
is beter voor de wereld
én voor je pensioen
Peggy Wilson

pensioenfonds?
Oldenkamp: ‘Volgens de nieuwe regels krijg
je in de toekomst je eigen beleggingspot bij
het pensioenfonds. Daarin bouw je kapitaal op
voor je pensioen. Dat groeit aan door wat jij en
je werkgever aan premie inleggen, en door het
beleggingsrendement. Hoe hoger je kapitaal
uitkomt, hoe hoger je pensioen wordt. Het
betekent dat je in de toekomst directer dan nu
profiteert van goede beleggingsjaren, terwijl
in slechte jaren je beleggingspot ook omlaag
kan gaan. Je krijgt dus meer direct resultaat
te zien van de beleggingsrendementen. Dat
geldt vooral voor jongeren. Voor mensen die
al met pensioen zijn, worden er mechanismen
ingebouwd waardoor hun pensioen zo stabiel
mogelijk blijft. Overigens moeten de regels
nog verder worden uitgewerkt. Ik zou zeggen:
volg het nieuws hierover op onze website en in
onze magazines.’
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RAAD & DAAD

We zijn er voor
al uw vragen
In elk nummer van Mijn Pensioen beantwoorden onze
pensioenspecialisten uw vragen over pensioen.
De beurt is aan Simone de Boer en Saskia Raven.

?

AOW-leeftijd en pensioenleeftijd – wat is het verschil?

Simone: ‘Dit is een vraag die we vaak horen. Veel mensen denken dat je
pensioen altijd tegelijk ingaat met je eerste AOW (het basispensioen dat je
krijgt van de overheid). Maar dat is niet waar. Bij Rail & OV kun je echt zelf kiezen
wanneer je je pensioen laat ingaan. Het mag op je AOW-datum, maar eerder is ook
prima.
Maar hoe zit dat dan met die pensioenleeftijd van 68 jaar in onze regeling? Dat is
alleen maar een uitgangspunt waarmee we het pensioen berekenen. Je kiest echt zelf.
Natuurlijk wordt je pensioen wel lager als je het eerder laat ingaan. Je krijgt het dan
immers langer uitbetaald. Op de pensioenplanner zie je snel hoe het allemaal werkt.
Je ziet er ook wat er verder allemaal te kiezen valt rond je pensioen.’

In het digitale magazine leggen we uit
hoe de pensioenplanner werkt. Scan de
QR-code en kijk online verder!

Tip van Saskia
Wilt u meer weten over de
loonheffingskorting? Op onze website
vindt u een plaatje met uitleg.

?

Hoe zit het met… de loonheffingskorting?

Saskia: ‘Eerst maar even wat het is: de loonheffingskorting is een korting
op de belasting die op je loon of (pensioen)uitkering wordt ingehouden.
Door de korting betaal je dus minder belasting. Iedereen heeft er recht op, ook als je
gepensioneerd bent.
Tot zover niks aan de hand. Maar er is wel een punt waar je op moet letten. Dat speelt
als je inkomen hebt uit verschillende bronnen tegelijk. Bijvoorbeeld van je werk, je
pensioenfonds en de AOW. Je mag de loonheffingskorting maar op één inkomen
tegelijk laten toepassen. Anders krijg je te veel korting en kun je achteraf een rekening
van de belastingdienst verwachten.’
Wat wordt er ingehouden op mijn
pensioen? Via deze QR-code komt u
direct bij onze infographic uit.
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FINANCIËLE UPDATE

Mijn pensioenfonds financieel
Hoe staat uw pensioenfonds er financieel voor? Dat ziet u
aan de dekkingsgraad. Hoe hoger die is, des te beter staan
we ervoor.
De actuele dekkingsgraad geeft de stand
van zaken weer op één bepaald moment.
We bepalen de actuele dekkingsgraad aan
het eind van iedere maand. Eind april
bedroeg die 118,0%. Dat betekent dat we
voor iedere euro pensioenverplichtingen
€ 1,18 in kas hadden.
De beleidsdekkingsgraad geeft de gemid
delde stand weer van actuele dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden.
Omdat het een gemiddelde is, schommelt
de beleidsdekkingsgraad minder dan de
actuele dekkingsgraad. De beleids
dekkingsgraad gebruiken we als basis
voor een aantal belangrijke besluiten.

Bijvoorbeeld het jaarlijkse besluit of we uw
pensioen in januari kunnen verhogen om
de prijsstijgingen in Nederland te compenseren (indexatie). We mogen uw pensioen
pas gedeeltelijk indexeren als de beleidsdekkingsgraad ten minste 110% is.

Actuele dekkingsgraad*

118,0%

Beleidsdekkingsgraad*

105,8%

*Peildatum eind april 2021

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

ADVERTENTIE

Kom bij ons
op de koffie!
Uw pensioen, daar denkt u vast niet dagelijks aan.
Maar misschien heeft u er wél vragen over. Maak
dan een afspraak voor het Spreekuur op locatie!
Onder het genot van een kop koffie beantwoorden
we al uw vragen over uw pensioen. Wilt u
aanschuiven? Uw werkgever kan u hierbij helpen.

IVM CORONA

UW WERKGEVER ZORGT
VOOR EEN BEELDVERBINDING
MET EEN MEDEWERKER VAN
HET PENSIOENFONDS

Maak een afspraak voor het Spreekuur op locatie via uw werkgever
MIJN PENSIOEN • JUNI 2021
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IK & MIJN PENSIOEN

Ad van Rijen pakte na zijn pensionering
zijn oude ambacht weer op

‘Ik ben de enige
in de Benelux die het
vak nog beheerst’
‘Op de foto zie je me achter een groot handweefgetouw. Dat
staat nu in het Weverijmuseum in Geldrop. Maar vroeger stond
het in de Hoofdwerkplaats Tilburg.
Op dit weefgetouw heb ik in dienst van NS jarenlang zogenaamde
smeerkussens gemaakt. Dat waren onmisbare onderdelen voor
de locomotieven van die tijd. Dat heb ik gedaan tot NS nieuwe
locomotieven kreeg waarin die kussens niet meer nodig waren. Ik
ben toen met pensioen gegaan. En mijn weefgetouw ook. Dat was
in 1993.
Maar nu staat het dus in het Weverijmuseum in Geldrop. En
ik maak er sinds 2002 weer smeerkussens op. Dat doe ik als
vrijwilliger. Ik maak ze omdat er vanuit heel Europa vraag is van
bijvoorbeeld restaurateurs van oude trams en locs. Ik ben nu 79,
en ik doe dus weer het werk dat ik ook voor mijn pensioen deed.
En... met heel veel plezier.’
Benieuwd naar het hele verhaal van Ad?
Lees dan verder in ons digitale magazine.

