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Wie?   ‘Arjan van Dam. Ik werk bij Pensioenfonds Rail & OV.’

Waar?   ‘Zuid-Afrika. Ik was er vorig jaar oktober op bezoek bij mijn 

zus, die daar al 15 jaar woont. Ik was er nog nooit geweest. 

De foto is gemaakt in de achtertuin van vrienden van mijn 

zus. Ze hebben een lodge naast het Krugerpark. Daar 

komen dus echt giraffen. Dit waren de eerste die ik zag, 

heel indrukwekkend.’ 

In deze rubriek Mijn foto plaatsen we elke keer  

een foto die een van onze deelnemers of 

gepensioneerden uit de spoor- of OV-sector  

heeft ingezonden. De aftrap wordt hier verricht 

door onze eigen Arjan van Dam. 

Stuurt u ons ook uw mooiste foto? Ontzettend leuk! 

E-mail hem naar postbus_redactie@railov.nl. En wie 

weet is Mijn foto de volgende keer wel úw foto.

mijn foto
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I N D E X A T I E

Indexatie

9 momenten
om extra op uw 
pensioen te letten

Uw foto ook op deze pagina?

mailto:pensioen@railov.nl
http://railov.nl
mailto:postbus_redactie@railov.nl


momenten
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SAMEN MET RAIL & OV

Bekijk wat Niclas Visscher nog meer te vertellen heeft in de video in het online magazine.

Onlangs parkeerden we onze bus in Zwijndrecht bij DB Cargo. Het werd een 

drukbezochte pitstop. We vroegen Niclas Visscher, HR-manager bij DB Cargo, naar zijn 

ervaringen.

‘Hartstikke goed dat het pensioenfonds bij ons langskomt. Veel mensen hebben geen idee hoe hun pensioen  

ervoor staat. Natuurlijk kun je online kijken in Mijn Rail & OV. Maar niet iedereen vindt dat even makkelijk.  

Dan is zo’n laagdrempelig en persoonlijk gesprek een uitkomst. Het is ontzettend belangrijk dat mensen hun eigen 

pensioenkeuzes kunnen maken. Is het nu het moment om te stoppen, kan ik misschien met deeltijdpensioen?  

Ik heb veel positieve reacties gehad van onze mensen over hun afspraak in de bus. Het wordt 

zeer gewaardeerd.’

Hoe kunnen we u nog beter van dienst 

zijn? Rondom die vraag organiseerden  

wij bijeenkomsten met deelnemers,  

gepensioneerden én werkgevers. 

Dhieredj Kanhai van Rail & OV: ‘We hebben er veel van geleerd. 

Het helpt ons onze missie waar te maken: een benaderbaar, 

betrokken en betrouwbaar pensioenfonds te zijn.’  

Stapt u 
ook bij ons 
in de bus?

Rail & OV vraagt 
u om uw mening

Wij leren van u!

om extra goed op 
uw pensioen te letten

U doet bij Pensioenfonds Rail & OV mee aan een prima pensioen

regeling. Maar let op: de reis naar een goed pensioen duurt  

lang en onderweg kan er van alles gebeuren. Ook dingen waar 

door uw pensioen er anders uit komt te zien dan u hoopt. Dit zijn 

9 momenten om extra op uw pensioen te letten. 

� In dienst: u wordt deelnemer bij Rail & OV

Een goed moment om naar uw pensioen te kijken: 

wat gaat u opbouwen en waar kunt u op uitkomen? Heeft u 

al eerder pensioen opgebouwd? U kunt het naar ons laten 

overdragen. 

 Lees op de volgende pagina verder ► ► ► 

9Wij geven uiteraard het hele jaar door aandacht aan 

uw pensioen. Maar ieder jaar doen we ook mee aan 

de landelijke Pensioen3daagse, dit keer gehouden in 

november. 

Het thema was “Later goed geregeld, check het nu!” 

Wij organiseerden een extra Pensioencafé waarin u 

met onze hulp uw pensioenaanvraag kon regelen. 

Onze pensioenbus Rail & OV On Tour reed naar EBS in 

Purmerend. En we verzorgden een online thema-avond 

speciaal voor nieuwe deelnemers. 

Wilt u weten wat we de komende tijd voor 

u organiseren? Binnenkort staan de 

activiteiten voor 2023 op de website.

Praat u ook mee?

Wilt u ook een keer uw mening geven? Ga naar Rail & OV 

en vink aan dat we u per e-mail mogen benaderen. Uw 

stem telt! Alvast bedankt. 

We rijden weer door het land met onze bus, de Rail & OV 
On Tour. Stapt u ook een keer in voor een persoonlijk 
gesprek over uw pensioen? 

Pensioen3daagse 

In 2023 gaan  
we weer rijden. 

U hoort via uw werkgever  

of we langskomen. Houd  

railov.nl/ontour in de gaten. Of 

vraag uw werkgever of we 

kunnen langskomen.

http://railov.nl/ontour


‘Arbeidsongeschikt? 
Het pensioenfonds helpt je!’

‘Wacht niet  
tot het te laat is’
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� Arbeidsongeschikt

De opbouw van uw pensioen gaat 

premievrij door (over het deel dat u afgekeurd 

bent). Ook voor hogere inkomens is er iets 

geregeld. Toch valt uw pensioen meestal  

lager uit. 

Ons advies: neem snel contact 

met ons op. En lees de 

brochure op onze website.  → 

� Trouwen en samenwonen

Als u trouwt is er direct een 

partnerpensioen geregeld: een levenslang 

pensioen voor uw partner als u overlijdt. 

Woont u ongehuwd samen? Dan moet  

u uw partner bij ons aanmelden.  

Nog niet gedaan? Kijk op onze website  

hoe het werkt: railov.nl/trouwen.

‘Sommige mensen vinden pensioen 

een saai onderwerp. Vond ik vroeger 

ook. Maar de laatste jaren ben ik me 

iets bewuster geworden van het belang van een 

goede financiële toekomst. 

Wat ik geleerd heb: hoe je nú financieel in het 

leven staat, welke keuzes je nú maakt, dat bepaalt 

of je later goed in de slappe was zit. En dat is wel 

iets wat ik wil als ik straks met pensioen of zelfs 

eerder met pensioen ga. 

Dus ik zou zeggen: verdiep je er nu in en wacht 

niet tot het te laat is.’

 Pietrik Man – ProRail

‘Op Koningsdag gaven we ons eerste concert met onze 

heavy metal band. Wat een droom leek, eindigde in een 

nachtmerrie. 

Bij ons voorlaatste nummer is onze gitarist op het podium overleden. 

Net 50 jaar oud en vader van twee kids. Iedereen was er kapot van. Ik 

kreeg de harde les dat het leven zomaar voorbij kan zijn. En dan wil je 

niet dat je partner naast alle ellende ook nog financieel in de put komt. 

Daardoor ben ik me gaan afvragen: wat is er bij het pensioenfonds 

geregeld voor mijn gezin?’ 

 Janneke Poulos – Voestalpine Track Solutions

� Met pensioen

U kunt bij Rail & OV uw pensioen 

afstemmen op uw wensen. Zo kiest u zelf uw 

pensioenleeftijd. En zo valt er veel meer te kiezen. 

Wij helpen u er graag bij. Kijk op onze website voor 

de mogelijkheden.

! Wilt u binnenkort met pensioen? 

Ga dan naar de pensioenplanner in Mijn Rail & OV en breng snel en 

gemakkelijk al uw keuzes in kaart. Wilt u hulp? Wij staan voor u klaar. Maak 

een telefonische afspraak of doe mee aan ons pensioencafé. Kijk op onze 

website voor de mogelijkheden!

8 Overlijden

Als u overlijdt, krijgen wij daar bericht over van de 

gemeente.* Wij nemen zo snel mogelijk contact op met de 

nabestaanden als er recht is op partner- of wezenpensioen. 

* Woont u in het buitenland en komt u of uw partner te overlijden?  

Dan ontvangen we daarover graag zo snel mogelijk bericht.

Extra pensioen opbouwen bij Rail & OV

Vindt u dat uw pensioen te laag uitvalt?  

U kunt extra pensioen opbouwen bij Rail & OV. 

Kijk op onze website.   →

� Een nieuwe werkgever, wat gebeurt er 

met uw pensioen van Rail & OV?

Vertrekt u bij Rail & OV?  Laat u uw opgebouwde 

pensioen bij ons staan? Of neemt u het mee naar 

uw nieuwe pensioenuitvoerder? Een belangrijke 

beslissing! Kijk op railov.nl/uit-dienst voor meer info.

6 Een nieuwe pensioenregeling

Nederland krijgt de komende jaren 

nieuwe pensioenregelingen. Veel van het goede 

blijft behouden, maar er verandert ook veel. 

Uw pensioen gaat meer meebewegen met de 

economie. Wilt u goed op de hoogte blijven? Laat 

dan uw e-mailadres achter in Mijn Rail & OV. 

� Scheiden/uit elkaar

Oei, dit is er een! Zeker als u 

getrouwd was heeft een scheiding vaak 

grote gevolgen voor uw pensioen. 

Lees hierover verder  

op onze website.   → 

Neem op tijd contact 

met ons op, wij 

vertellen u graag waar 

u op moet letten!

‘In mijn werk heb ik veel te maken met mensen die arbeidsongeschikt worden 

verklaard. Zij weten niet altijd wat dat betekent voor hun pensioen. 

Ik merk ook dat er toch bij sommige mensen een soort van schaamte is om hierover met het 

pensioenfonds te bellen: wat gaat dit nou allemaal voor mij betekenen? Dat is echt jammer. 

Ik weet uit ervaring dat er bij het pensioenfonds heel aardige mensen zitten die je graag 

verder helpen. Zij vertellen je precies wat de gevolgen zijn voor je pensioen en waar je op 

moet letten.’

 Vincent Maes – ProRail

� Blijft de koopkracht van uw 

pensioen op peil?

Wij proberen uw pensioen door 

indexatie mee te laten groeien met 

de prijsstijgingen. Maar dat kan alleen 

als we er financieel goed genoeg 

voorstaan. 

momenten
om extra goed op 
uw pensioen te letten9

Meer weten over de 9 momenten om  

extra op uw pensioen te letten? Lees en  

kijk verder in ons digitale magazine.

‘Ik kreeg een harde les’

http://railov.nl/trouwen
http://railov.nl/uit-dienst


vv  v

Cor van Driel (Qbuzz, Utrecht) gaat na 

bijna vijftig jaar spoor en bus binnenkort 

met pensioen. We spraken met hem en 

zijn vrouw Ingrid. 

Cor: ‘Voor mij is het aftellen begonnen. Ik zou 

in januari vijftig dienstjaren hebben, twintig 

jaar spoor en dertig jaar tram en bus. Maar 

die vijftig ga ik net niet halen. Eind november 

ben ik 66 jaar en 7 maanden en ga ik met 

pensioen. De laatste jaren rijd ik alleen nog 

op de bus. Ik doe gebroken diensten. Ik heb 

slaapapneu, en in één keer een hele dag is 

voor mij te veel. Maar nu begin ik die 

gebroken diensten ook wel zwaar te vinden. 

Nou ja, de laatste loodjes zeg maar…’

Ingrid: ‘Hij moet de laatste tijd om zeven uur 

beginnen voor een korte dienst, en heeft 

daarna een lange middagdienst. Dat 

betekent dat hij toch pas om acht thuis is. Tja, 

dan heb ik m’n maaltijd al op en moet hij toch 

weer uit de magnetron eten.’

Rail & OV On Tour

Cor: ‘We zijn deze zomer in de bus van Rail & 

OV On Tour geweest. Die kwam langs bij 

Qbuzz in Utrecht. We wilden weten:  

wat krijgen we straks nou precies? Ik had wel 

eens online gekeken, maar dat vind ik toch 

lastig. De dame van het pensioenfonds heeft 

het ons op een plezierige manier laten zien. Ik 

weet nu hoe het zit. Ik ben heel tevreden. Al 

wordt het leven wel steeds duurder.’

Overwaarde

Ingrid: ‘Ah joh, wij redden het wel. We 

hebben ook een huis met veel overwaarde. 

Dat is ook een potje waaruit we kunnen 

putten. Wij hebben de mazzel dat we dat in 

1983 in de guldentijd hebben kunnen kopen. 

Gewoon een rijtjeshuis hoor, maar als je ziet 

wat het nu waard is…’

Cor: ‘Wij kunnen straks ons leven voortzetten 

zoals het nu is. Dat is wel een heerlijk idee. Of 

ik het werk ga missen? Hm, ik weet niet. Ik 

heb veel jongens gezien die zeiden: mij zie je 

hier nooit meer terug. En toch zag je 

sommigen na een jaar weer een dagje per 

week op de bus rijden. Misschien doe ik dat 

ook wel.’ 

Bekijk de video van ons gesprek met  
Cor en Ingrid in het digitale magazine

Het aftellen 
is begonnen

MIJN LEVEN

‘Of ik het werk ga missen? 
Ik weet het niet’
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MIJN LEVEN

Cor & Ingrid van Driel



Huub van den Dungen is bestuurslid namens de gepensioneerden.  

‘De schommelingen in je pensioen gelden vooral als je nog wat jonger bent. Als je  

ouder bent, beleggen we voor jou voorzichtiger om je pensioen zo stabiel mogelijk 

te houden.’

?
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INTERVIEW

Een nieuwe 
pensioenregeling: 
waar 
staan 
we nu? We hebben toch een goede pensioen-

regeling? Waarom moet het dan 

veranderen? 

Huub van den Dungen: ‘Pensioenfondsen 

in Nederland hebben ruim tien jaar de 

pensioenen niet of nauwelijks kunnen 

laten meegroeien met de prijsstijgingen. 

En dat terwijl er veel geld is verdiend met 

beleggen. Van die tegenstelling willen we 

af. Een belangrijk nadeel van de huidige 

pensioenregeling is dat pensioenfondsen 

verplicht zijn om hoge financiële buffers 

aan te houden. Het aanhouden van hoge 

buffers betekent dat we het geld niet als 

pensioen kunnen uitkeren. Dat wordt 

anders in de nieuwe regeling.’ 

Wat verandert er nog meer in de nieuwe 

pensioenregeling?

Pascal van Gool: ‘Laat ik eerst vertellen 

dat veel van het goede uit de huidige 

pensioenregeling blijft behouden. Je blijft 

via je werkgever pensioen opbouwen bij je 

eigen collectieve pensioenfonds, waardoor 

de kosten laag blijven en risico’s worden 

gedeeld. Wat echt anders wordt: je gaat 

Rail & OV werkt aan een nieuwe pensioenregeling. Dat is een 
uitvloeisel van het pensioenakkoord, dat erop gericht is het 
Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig te maken. 
We legden onze bestuursleden Pascal van Gool en Huub van 
den Dungen een aantal vragen voor. 

Pascal van Gool is bestuurslid namens de Railinfra werkgevers. 

‘Op dit moment kunnen we alleen nog globaal vertellen wat de veranderingen 

zullen zijn. In een later stadium laten we deelnemers ook individueel zien wat 

het voor hun pensioen betekent.’

een kapitaal opbouwen in een persoonlijke 

pensioenpot. Die pot groeit aan door de 

premie die jij en je werkgever maandelijks 

storten en door de beleggingsopbrengsten. 

Je gaat dat straks ook echt zien. 

Gevolg van deze manier van kapitaal 

opbouwen is wel dat je pensioen meer dan 

nu meebeweegt met de economie. In goede 

jaren gaat het sneller omhoog, in slechte 

jaren sneller omlaag. Dat is de kern van de 

nieuwe regeling.’

Dat klinkt ook als meer onzekerheid. Is 

dat iets waar deelnemers zich zorgen om 

moeten maken?

Huub: ‘Het zal even wennen zijn, maar 

voorlopige berekeningen laten zien 

dat bij de huidige dekkingsgraad per 

saldo iedereen erop vooruit gaat. De 

schommelingen in je pensioen gelden 

vooral als je nog wat jonger bent. Dan 

beleggen we wat risicovoller, omdat dat op 

de lange termijn meer oplevert en je nog 

genoeg tijd hebt om eventuele slechte jaren 

weer in te lopen. Als je ouder bent, beleggen 

we voor jou voorzichtiger om je pensioen 

zo stabiel mogelijk te houden. Bovendien 

hebben de sociale partners gekozen voor 

extra zekerheid door een collectieve buffer 

aan te houden. Iedereen heeft dus zijn 

eigen potje, maar we houden een stukje 

onderlinge solidariteit.’

Wanneer gaat de nieuwe pensioenregeling 

in bij Rail & OV?

Pascal: ‘We streven naar 1 januari 2025. 

Zo hebben we het afgesproken met de 

sociale partners, de werkgevers- en 

werknemersorganisaties in onze sector. 

Een aantal voorlopige keuzes hebben de 

sociale partners al gemaakt. Zo hebben 

zij unaniem gekozen voor het ‘solidaire 

contract’ en voor het ‘invaren’ van alle 

bestaande pensioenen van deelnemers en 

gepensioneerden naar de nieuwe regeling. 

Deze keuzes zijn nog niet definitief maar 

afhankelijk van de voortgang van de 

wetgeving. Ondertussen zijn wij druk 

bezig met de voorbereidingen. Een nieuwe 

pensioenregeling optuigen vraagt om 

een uiterst zorgvuldig proces, waarbij 

veel ogen meekijken: vakverenigingen 

van werknemers en gepensioneerden en 

werkgevers. Zij kijken hierbij nadrukkelijk 

naar de belangen van iedereen, jong en oud. 

Als bestuur maken wij ons sterk voor een 

evenwichtige besluitvorming.’

Over de beleggingen, jullie gaan 

deelnemers en gepensioneerden vragen 

hoe zij daarover denken.

Huub: ‘Ja, dat klopt, na vaststelling van de 

wetgeving gaan we onderzoeken hoeveel 

risico onze deelnemers en gepensioneerden 

bereid zijn te lopen bij het beleggen 

van het pensioengeld. Ook vragen we 

ze hoe ze denken over maatschappelijk 

verantwoord beleggen. Waarschijnlijk 

wordt dit onderzoek uitgevoerd in 2023. 

De uitkomsten nemen we mee in ons 

beleggingsbeleid, waarbij we specifiek 

per leeftijdsgroep gaan beleggen. Ik zou 

zeggen: doe mee en grijp de kans om 

invloed uit te oefenen. Let dus op onze 

berichten hierover.’

Hoe blijven deelnemers en 

gepensioneerden op de hoogte van de 

ontwikkelingen rondom de nieuwe 

pensioenregeling?

Pascal: ‘We blijven deelnemers informeren 

over de nieuwe regeling en we vertellen 

steeds wat we weten. Op dit moment 

kunnen we alleen nog globaal vertellen 

wat de veranderingen zullen zijn. In een 

later stadium laten we deelnemers ook 

individueel zien wat het voor hun pensioen 

betekent. Als je meer wilt weten, kijk dan 

ook eens op onze website. Daar vind je het 

meest actuele nieuws rondom de nieuwe 

pensioenregeling. Wij houden je op de 

hoogte!’  

Wilt u meer weten over de nieuwe 

pensioenregeling, het solidaire 

contract en invaren? Lees dan 

verder in het digitale magazine.

Uw mening telt!

Ga nu naar Mijn Rail & OV  

en vink aan dat wij u via e-mail 

mogen benaderen.

Even doen… 
voor uw pensioen!

Doe mee aan ons 
online onderzoek



In Nederland zijn de prijzen 

de afgelopen periode sterk 

gestegen. We hebben te maken 

met een hoge inflatie. Wat 

betekent dit voor de pensioenen 

van Rail & OV? We spraken 

hierover met bestuursvoorzitter 

Gerard Groten en Walter 

Mutsaers, voorzitter van het 

uitvoerend bestuur.

We leven in bijzondere tijden. De prijzen 

zijn sterk gestegen. Deelnemers en 

gepensioneerden merken dat in hun 

portemonnee.

Walter Mutsaers: ‘Nou, dat is zeker zo, 

deelnemers en gepensioneerden merken 

dat meer dan ooit in hun portemonnee. De 

omstandigheden zijn uitzonderlijk. Als we 

het vergelijken met een jaar geleden, dan is 

het leven veel duurder geworden. Ik heb dit 

zo niet eerder meegemaakt. We weten als 

bestuur heel goed dat onze deelnemers en 

gepensioneerden hier veel last van hebben. 

De energierekening is fors omhoog gegaan 

en ook bij je dagelijkse boodschappen merk je 

hoe duur alles is. De regering heeft een aantal 

maatregelen getroffen om de koopkracht te 

ondersteunen, zoals bijvoorbeeld de verhoging 

van de AOW en het prijsplafond voor energie. 

Als er geen dramatische veranderingen 

optreden dan kunnen we de pensioenen 

verhogen. En daar zijn we erg blij mee.’

Hoe hoog wordt de indexatie dan?

Gerard Groten: ‘Het exacte getal kunnen wij op 

dit moment nog niet zeggen. Daarover nemen 

we in november een besluit. Maar het goede 

nieuws is wel dat we er financieel een stuk 

beter voorstaan dan een jaar geleden. Eind 

september was onze beleidsdekkingsgraad 

ruim 130%. Of we de prijsstijgingen helemaal 

goed kunnen maken? Daar kan ik nu nog 

niets over zeggen. Wel verwacht ik dat we 

de pensioenen op 1 januari 2023 kunnen 

verhogen met een hoger percentage dan we in 

jaren hebben gedaan.’

Waar hangt het besluit van af? 

Walter: ‘Het is zoeken naar een goed 

evenwicht. Aan de ene kant willen we 

de pensioenen graag zoveel mogelijk 

verhogen. Dat is direct in het belang van de 

gepensioneerden, zij merken dat meteen in 

hun portemonnee. En natuurlijk verhogen we 

de pensioenen van deelnemers die nog niet 

met pensioen zijn met hetzelfde percentage. 

Aan de andere kant moeten we ook kijken naar 

de toekomst. Om een voorbeeld te geven: 

eind juni van dit jaar voldeden onze financiële 

buffers voor het eerst in jaren weer aan de 

wettelijke normen. En dat willen we behouden, 

want dat geeft meer zekerheid over de 

pensioenen in de komende jaren. Het laatste 

wat we willen is dat we als pensioenfonds in 

lastige financiële omstandigheden terecht

komen. Daar is niemand bij gebaat.’

Kijken jullie ook naar de economische 

ontwikkelingen?

Gerard: ‘Jazeker. En de economische 

vooruitzichten op dit moment zijn niet 

gunstig. Er is enorm veel onzekerheid in de 

wereld. En dit jaar hebben we tot nu toe 

geen goede beleggingsresultaten geboekt. 

Dat onze dekkingsgraad beter is dan vorig 

jaar komt door de hogere rente. Kijk je 

naar de hoeveelheid geld die we werkelijk 

in kas hebben: dat is het afgelopen jaar 

minder geworden. En dat is naast een goede 

dekkingsgraad ook van belang. Over niet al te 

lange tijd, we mikken op 1 januari 2025, gaan 

we over naar een nieuwe pensioenregeling. 

Daarin krijgt iedereen een eigen pensioenpot, 

waarbij je pensioen veel directer dan nu 

afhankelijk wordt van de beleggingsresultaten. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een 

goede start maakt met een goed gevuld 

potje. Dat maakt het mogelijk om stabiele 

pensioenen te kunnen uitbetalen. Al met al 

zijn er dus veel aspecten die we meenemen 

in het besluit dat we eind november nemen. 

We maken een evenwichtige afweging 

in het belang van alle deelnemers en 

gepensioneerden. We zijn blij dat we – als 

er geen dramatische veranderingen op de 

financiële markten optreden – de  deelnemers 

en gepensioneerden een mooie indexatie 

kunnen geven.’ 

‘We staan er financieel  
een stuk beter voor  

dan een jaar geleden’

Walter Mutsaers (links) is voorzitter van het uitvoerend bestuur  

‘Als er geen dramatische veranderingen optreden dan kunnen we de 

pensioenen verhogen. En daar zijn we erg blij mee, want we weten 

dat onze deelnemers en gepensioneerden veel last hebben van de 

prijsstijgingen.’ 

Gerard Groten is bestuursvoorzitter 

‘Ik verwacht dat we de pensioenen kunnen verhogen met een hoger 

percentage dan we in jaren hebben gedaan.’

Dit interview vond plaats in oktober. 

Inmiddels is de indexatie per 1 januari 2023 

bekend. Binnenkort ontvangt u ook een 

persoonlijke brief met informatie hierover.  

Indexatiecijfer bekend!

UW KOOPKRACHT
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Mijn pensioenfonds financieel

*Peildatum eind  
september 2022

Dit jaar is onze dekkingsgraad flink 

gestegen. Dat is overigens niet het gevolg 

van goede beleggingsopbrengsten, want 

door alle onrust in de wereldeconomie is 

2022 tot nu toe juist een teleurstellend 

beleggingsjaar. Dat onze dekkingsgraad 

toch hoger is, komt door de gestegen rente. 

Bij een hogere rente hoeven we minder 

geld in kas te hebben voor de pensioenen. 

Eind september 2022 bedroeg onze 

actuele dekkingsgraad 143,0%. 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 september 2022 130,5%. De 

beleidsdekkingsgraad geeft de gemiddelde 

stand van de actuele dekkingsgraad over 

de laatste twaalf maanden weer. Omdat 

het een gemiddelde is, schommelt de 

beleidsdekkingsgraad minder dan de 

actuele dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad is de basis voor 

een aantal belangrijke bestuursbesluiten, 

zoals over het wel of niet indexeren van uw 

pensioen. Meer over de indexatie van uw 

pensioen op 1 januari 2023 leest u op onze 

website.

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

We zijn er voor 
al uw vragen

In deze rubriek krijgt u antwoord op veel gestelde 
vragen. Bart van de afdeling klantcommunicatie 
geeft deze keer antwoord.

Hoe zorg ik ervoor dat ik nooit meer belangrijke 
informatie over mijn pensioen mis?

‘Fijn dat u weet hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van het nieuws 

rondom uw pensioen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de indexatie van uw pensioen? En 

wat gaan de veranderingen in het pensioenstelsel voor u betekenen? Wij houden u 

uiteraard graag op de hoogte. Wat u het beste kunt doen: meld u aan voor onze digitale 

nieuwsbrief. En geef ook aan dat we u per e-mail mogen benaderen. 

Dat kunt u doen in Mijn Rail & OV op railov.nl. Even inloggen met uw DigiD en het is 

zo gebeurd. Dan houden we u snel en gemakkelijk op de hoogte van alles wat u moet 

weten over uw pensioen. Onze belofte: we sturen u alleen berichten als er iets is wat u 

echt moet weten.’

?

?
Ga nu naar Mijn Rail & OV en vink aan 

dat we u per e-mail mogen benaderen. 

Dan mist u nooit meer iets. Natuurlijk 

vindt u nieuws over uw pensioen ook 

op onze website.

Tip van Bart

130,5%
143,0%
Actuele dekkingsgraad*

Beleidsdekkingsgraad*
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Ik hoorde dat je straks 10% van je pensioen in één 
keer kunt krijgen. Hoe zit dat?

‘Dat wordt inderdaad een nieuwe keuzemogelijkheid voor uw pensioen. U kunt er bij 

pensionering voor kiezen maximaal 10 procent van uw pensioen in één keer uitgekeerd 

te krijgen. Dat geld mag u gebruiken waarvoor u wilt.

Eerder hebben we u laten weten dat deze nieuwe wettelijke keuzemogelijkheid op 

1 januari 2023 zou ingaan. Maar dat is nu door de wetgever uitgesteld. Op het moment 

dat dit blad ter perse gaat, is de nieuwe ingangsdatum nog niet bekend. Zodra die 

bekend is, kunt u erover lezen op onze website.’

Wilt u weten wat de belangrijkste regels 

voor het bedrag ineens zijn? Lees dan 

ook ons digitale magazine. 

Als pensioenfonds moeten wij ruime 

financiële buffers hebben voor de veiligheid 

van uw pensioen. Dat schrijft de wet voor. 

We voldoen pas aan alle wettelijke eisen 

als onze beleidsdekkingsgraad uitkomt 

boven circa 123%. De laatste jaren zaten we 

daaronder. Dat kwam vooral doordat de 

rente extreem laag was, waardoor we veel 

meer geld in kas moesten hebben voor de 

pensioenen. Zolang de buffers onvoldoende 

zijn, moeten we een herstelplan indienen 

bij De Nederlandsche Bank. Daarin geven 

we aan hoe we ervoor zorgen dat de 

buffers op tijd weer aangroeien. 

Dit jaar is onze dekkingsgraad flink 

gestegen. Eind juni voldeden we weer 

aan alle eisen van de wet. We hoeven 

geen herstelplan meer in te dienen en 

zijn daarmee officieel ‘uit herstel’. Dat is 

uiteraard goed nieuws voor uw pensioen.

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

Rail & OV ‘uit herstel’
Rail & OV voldoet weer aan alle wettelijke financiële normen.

JA

JA

NEE
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IK & MIJN PENSIOEN

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

Hennie Beukers (74) belde onlangs met het pensioenfonds. 

Hij wilde een kistje brengen dat hij in de jaren zeventig bij 

het pensioenfonds gered had uit de vuilnisbak. ‘Mooi toch, 

met die naam erop?’ Wij waren er blij mee. Met het kistje, 

maar zeker ook met zijn verhaal over een nieuwe passie:  

het Museum van Zuilen.

‘Ik kon op mijn 56e met de VUT, na veertig dienstjaren bij 

het spoor. Daarna heb ik veel leuks gedaan. Maar het leukste 

werk ooit, dat heb ik pas vorig jaar gevonden. Ik ontvang als 

gids bezoekers in het Museum van Zuilen. Het is een klein en 

intiem museum over de geschiedenis van Zuilen (nu een wijk 

van Utrecht). 

Daarin spelen twee fabrieken een hoofdrol: Werkspoor en 

Demka. Wat Werkspoor was, hoef ik spoormensen natuurlijk 

niet uit te leggen. Demka was een grote staalfabriek, een 

voorloper van de Hoogovens.’

‘Er is echt veel interessants te zien in ons museum. Het is 

gevestigd in een prachtige oude loods van Werkspoor. Alleen 

dat industriële gebouw is al de moeite waard!’

Lees het hele verhaal van Hennie in ons digitale magazine.

Meer informatie over het museum vindt u op 

www.museumvanzuilen.nl

‘Mijn leukste werk ooit,  
dat doe ik pas sinds een jaar’

magazine.railov.nl

lees verder op

http://www.museumvanzuilen.nl
http://magazine.railov.nl

