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Voor meer informatie kunt u terecht bij
SPF Beheer. SPF Beheer verzorgt de
uitvoering van de pensioenregeling en
beheert het vermogen van Pensioenfonds
Rail & Openbaar Vervoer.

Contact
Spoorwegpensioenfonds
(030) 23 29 325 van 9.00 tot 17.00 uur
e-mail: pensioenen@spfbeheer.nl

SPOV
(030) 23 29 399 van 9.00 tot 17.00 uur
e-mail: spov@spfbeheer.nl

Website www.railov.nl

Postadres 
SPF Beheer
Afdeling Klantcommunicatie
Postbus 2030, 3500 GA Utrecht 

Bezoekadres 
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht
Bezoekuur van 10.00 tot 16.00 uur 
Wij kunnen u tijdelijk niet ontvangen.
Kijk op de website voor  meer informatie en 
onze actuele openingstijden.

Klachten? 
Het bestuur van het pensioenfonds en
SPF Beheer doen er alles aan de pensioen-
regeling zo goed en zorgvuldig mogelijk
uit te voeren. Toch kan het voorkomen
dat u een klacht heeft. Hebben wij u niet
correct behandeld, dan kunt u een klacht
indienen. Dat kan schriftelijk of telefonisch.

Met een klacht kunt u terecht bij:
SPF Beheer bv, 
Antwoordnummer 4353
3500 VE UTRECHT 
Telefoon: (030) 23 29 160
(alleen voor klachten)
E-mail: klachten@spfbeheer.nl 
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Uitgave Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer

Redactie Saskia Raven, Monique de Leeuw Druk Practicum, Soest

Vormgeving Studio Guichard, Groningen

Vragen?

Dit magazine wordt door ons met de grootste zorg samengesteld. Omwille van de leesbaarheid kunnen 

we echter niet op alle details van regelingen of andere zaken ingaan. Daarom kunt u aan de teksten in 

dit magazine geen rechten ontlenen. Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op. Onze 

medewerkers helpen u graag verder. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 9.00 en 17.00. 
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van SPOV bij de fusie iets hoger.

En omdat op de fusiedatum de

beleidsdekkingsgraad van beide

fondsen hoger was dan 104,2% 

mogen we de fusie-indexatie ook 

toekennen per 31 december 2020. De 

fusie-indexatie wordt toegekend aan 

iedereen die op 31 maart 2020 en op 

31 december 2020 (ex-)deelnemer of 

gepensioneerd is in de SPOV-regeling. 

Iedereen die hiervoor in aanmerking 

komt ontvangt hierover uiterlijk eind 

december bericht. Hiermee sluiten 

we een belangrijk onderdeel van de 

fusie af.

BELEGGEN: UW MENING TELT
Een van de belangrijkste dingen die 

wij als pensioenfonds doen is het 

pensioengeld beleggen. Dat doen we 

om een zo goed mogelijk rendement 

te behalen, waarbij het risico altijd 

verantwoord moet blijven. De afgelo-

pen maanden hebben we ons beleg-

gingsbeleid opnieuw onder de loep 

genomen. Daar hebben wij u, onze 

deelnemers en gepensioneerden, 

nadrukkelijk bij betrokken. Hoeveel

risico vindt u dat we als pensioen-

fonds mogen lopen? En hoe belangrijk 

vindt u het dat wij maatschappelijk 

verantwoord beleggen, dus met oog 

voor de wereld van vandaag en mor-

gen? Die vragen hebben wij aan een 

representatieve steekproef uit onze 

deelnemers gesteld. De resultaten

nemen wij mee in ons beleggings-

beleid.

PENSIOENAKKOORD
U zult het vast gehoord hebben: er 

is eindelijk meer duidelijkheid over 

de toekomst van de pensioenen in 

Nederland. In dit magazine vertellen  

twee van onze bestuursleden daar 

meer over. Wat kunt u ongeveer ver-

wachten en hoe kijken zij daarnaar?

Voor u ligt dus een overvol magazine: 

er valt veel te vertellen over uw pen-

sioen en uw nieuwe pensioenfonds. 

En nog één keer: doe mee aan de 

verkiezingen voor het nieuwe verant-

woordingsorgaan. Laat uw stem niet 

verloren gaan!

Gerard Groten

Voorzitter Pensioenfonds

Rail & Openbaar Vervoer

MAGAZINE VOOR DEELNEMERS VAN PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER

O Op 1 april van dit jaar 

zijn SPOV en het Spoorwegpensioen-

fonds samengegaan in uw nieuwe 

Pensioenfonds Rail & Openbaar 

Vervoer. Het fusieproces is goed ver-

lopen. Natuurlijk moeten er nog wel 

een paar dingen geregeld worden. 

Voor één daarvan vraag ik uw

speciale aandacht: er moet een nieuw 

verantwoordingsorgaan komen. En 

daar speelt u een grote rol bij. U kunt 

in november uw stem uitbrengen op 

de kandidaat van uw keuze. Eigenlijk 

wilden we de verkiezingen al in april 

houden, maar door Corona hebben 

we dat moeten uitstellen. Maar nu is 

het zover: wie wilt u dat u vertegen-

woordigt in het verantwoordings-

orgaan? In dit magazine stellen wij de 

kandidaten aan u voor en vertellen 

we hoe u kunt stemmen. Het verant-

woordingsorgaan is echt belangrijk: 

het kijkt over de schouders van het 

bestuur mee naar uw pensioenbelan-

gen. Ik nodig u dus van harte uit uw 

stem uit te brengen. 

Een ander punt dat nog moet worden 

afgewikkeld is de fusie-indexatie. Bij 

de fusie is afgesproken dat als een van 

de beide ‘oude’ pensioenfondsen een 

hogere actuele dekkingsgraad zou 

hebben, dit verschil uitgekeerd wordt 

aan de (ex-)deelnemers en gepensio-

neerden van dat fonds. We noemen 

dit fusie-indexatie. Volgens de bereke-

ningen was de actuele dekkingsgraad 

KIES
VERANTWOORDINGSORGAAN!
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HOERA! ONZE

l Antwoord op uw pensioenvragen
l Toegang tot uw Mijn-omgeving
l Handige formulieren
l Nieuws over uw pensioen en uw pensioenfonds
l En nog veel meer…

NIEUWS, FILMPJES EN TIPS
OVER UW PENSIOEN

Wilt u snel & gemakkelijk op de hoogte 
blijven van alles wat er speelt rondom uw 
pensioen? Kijk dan op onze social media. 
Daar vindt u nieuws, filmpjes en bruikbare 
tips. Volgt u ons ook? Dan mist u niets. 

VOLGT U ONS OOK AL?

NIEUWE WEBSITE IS AF…
Vanaf nu vindt u alle informatie over uw pensioen op railov.nl.

We zijn trots op het resultaat en ontzettend
benieuwd wat u ervan vindt. Heeft u tips,
opmerkingen of complimenten? Uw feedback helpt 
ons!

EÉN PENSIOENREGLEMENT
Er is nu één pensioenreglement waarin alles 
staat over uw pensioenregeling. U vindt het 
uiteraard op onze website. U ziet ook welke 
pensioenregeling uw werkgever gekozen heeft.

Wij zijn actief op Facebook, Twitter, LinkedIn en 
YouTube

Vanaf 1 januari 2021 kunt u ons bereiken op ons nieuwe nummer 030 23 29 325  of via ons nieuwe 
e-mailadres pensioen@railov.nl. U ontvangt vanaf die datum meldingen in MijnOverheid niet meer 
van SPOV of SPF maar van uw nieuwe Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
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NIEUWS, FILMPJES EN TIPS
OVER UW PENSIOEN

VANAF 1 JANUARI 2021

ANW-HIAATCOMPENSATIE

Deelnemers aan de SPF-regeling hadden het al. Deelnemers aan de SPOV-regeling konden zich er
vrijwillig voor aanmelden. We hebben het over de Anw-hiaatcompensatie. Dat is een belangrijke
voorziening voor uw partner. Als u overlijdt zorgt de regeling voor een flinke aanvulling op het
partnerpensioen zolang uw partner nog geen AOW krijgt. Vanaf 1 januari 2021 is de regeling voor
Anw-hiaatcompensatie voor alle deelnemers van Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer geregeld*. 

DOET U MEE AAN DE SPF-REGELING?
Dan verandert er voor u niets. De Anw-hiaatcompen-
satie was voor u al automatisch opgenomen in de 
pensioenregeling. Dat blijft zo.

Anw-hiaatcompensatie: extra zekerheid voor uw partner

Als u overlijdt is er voor uw 
partner bij Pensioenfonds Rail & 
Openbaar Vervoer een goed part-
nerpensioen geregeld. Maar zelfs 
bij een goed partnerpensioen zal 
het gezinsinkomen na uw over-
lijden toch dalen. Zeker als uw 
partner nog jong is als u overlijdt, 
kan dat voor problemen zorgen. 
De Anw-hiaatcompensatie biedt 
uw partner daarom een belangrijk 
stuk financiële zekerheid.  

In het verleden kregen nabestaan-
den die nog te jong waren om 
AOW te ontvangen een uitkering 
van de overheid: de Anw. Maar 

tegenwoordig heeft uw partner 
daar alleen nog recht op als hij of 
zij een kind tot 18 jaar verzorgt of 
meer dan 45% arbeidsongeschikt 
is. Bovendien wordt het eigen inko-
men gekort op de Anw-uitkering. 
U begrijpt: maar weinig nabestaan-
den krijgen nog een volledige of 
gedeeltelijke Anw-uitkering.

Daarom is de Anw-hiaatcompen-
satie van uw pensioenfonds zo 
belangrijk. Die vult de Anw-
uitkering aan tot circa € 10.000 
bruto per jaar (2020). Eigen
inkomen van uw partner wordt er 
niet mee verrekend. De uitkering 

loopt door tot uw partner AOW 
ontvangt. Hij stopt ook als uw part-
ner gaat trouwen of samenwonen.

WIA-EXCEDENTREGELING
In de pensioenregeling 2021 van 
Pensioenfonds Rail & Openbaar 
Vervoer is ook een WIA-excedent- 
regeling opgenomen. Die is van 
belang als u arbeidsongeschikt 
wordt en uw inkomen boven de 
WIA-grens ligt. Ook dit is voor 
actieve deelnemers aan de huidige 
SPOV-regeling een nieuwe, extra 
voorziening.

Meer weten over deze regelingen?
Kijk dan op onze website.

DOET U MEE AAN DE SPOV-REGELING?
Dan is de Anw-hiaatcompensatie voor u vanaf 
1 januari 2021 ook automatisch geregeld. Actieve 
deelnemers gaan daar een kleine premie voor
betalen. Deed u al mee aan de vrijwillige verzekering 
bij SPOV? Dan wordt die verzekering stopgezet.
U heeft daar inmiddels een brief over ontvangen.

SAMENWONERS WAKKER WORDEN!

Woont u ongehuwd samen? Meld dan uw partner 
bij ons aan. Alleen dan is er voor uw partner een
partnerpensioen en Anw-hiaatcompensatie geregeld. 
Kijk op: railov.nl/trouwen/partner-aanmelden-2/

NU OOK AUTOMATISCH VOOR
DEELNEMERS AAN DE SPOV-REGELING

* Bent u actieve deelnemer aan de regeling? Of bent u aansluitend 
aan uw deelname aan de regeling met pensioen gegaan? In beide 
gevallen heeft uw partner na uw overlijden mogelijk recht op een 
compensatie van het Anw-hiaat.
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MIJN-OMGEVING

INLOGGEN IN
MIJN-OMGEVING
WORDT NOG VEILIGER
U bent gewend om in MijnSPOV of MijnSPF in te loggen met uw DigiD. Daarvoor 
heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Vanaf 1 november wordt het 
inloggen nog veiliger. U ontvangt vanaf dat moment namelijk een controle-sms 
via uw telefoon. Of u logt in met de handige DigiD-app van de overheid. Uw
persoonlijke gegevens zijn daarmee nog beter beveiligd. Maar wordt het dan
niet ingewikkelder? Helemaal niet!

MOGELIJKHEID 1:
INLOGGEN MET SMS-CODE VIA UW 
TELEFOON

U logt zoals u gewend
bent in met uw DigiD-
gebruikersnaam en
wachtwoord. Daarna
ontvangt u op uw mobiele
telefoon een sms met
een code. Heeft u alleen
een vaste telefoon? Dan
ontvangt u een gesproken
sms-code. Daarvoor
wordt u automatisch gebeld.

Wat moet u doen? U voegt alleen uw telefoon-
nummer toe aan uw DigiD-account en activeert 
inloggen met sms-code. 

Ga daarvoor naar digid.nl.

MOGELIJKHEID 2:
(NOG HANDIGER): DE DIGID-APP

U kunt ook inloggen met
de DigiD-app. U hoeft dan
geen wachtwoord te
onthouden, maar gebruikt
een pincode die u zelf
mag kiezen. Het kan via
uw mobiel of via uw
computer. U kunt de
app op maximaal vijf
apparaten installeren.

Meer weten?
Kijk dan even op digid.nl. Daar vindt u ook een 
filmpje met uitleg over de app.

1 2

Pincode invoeren

* * * * *
1 2 3

4 5 6

7 8 9

* 0 #

Sms met code
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In verband met corona is ons kantoor sinds maart 
gesloten voor bezoek. Al onze communicatie gaat 
sindsdien telefonisch of digitaal. We hebben daarbij 
gemerkt dat velen van u het digitale contact als zeer 
informatief en prettig ervaren. Daarom hebben we 
besloten onze persoonlijke dienstverlening met deze 
digitale mogelijkheden uit te breiden. 

ONZE DIENSTVERLENING
& CORONA

OP KANTOOR
l Zolang het voor uw en onze
 veiligheid beter is, blijft ons
 kantoor gesloten. 

DIGITAAL
l Skype- of telefoonafspraak 

Voordeel van Skype is dat wij 
u ook beeld kunnen laten zien. 
Maar het blijkt dat we uw vragen 
telefonisch ook heel goed kun-
nen beantwoorden. Bel ons om 
een afspraak te plannen.

l Online pensioencafé 
 Heeft u met de pensioenplanner 

de keuzes voor uw pensioen 
gemaakt en het aanvraagformu-
lier ingevuld? Maar wilt u alles 

WAT IS ER MOGELIJK? 

voor de zekerheid toch nog even 
met ons doorspreken voordat 
u uw pensioen echt aanvraagt? 
Schrijf u dan in voor het online 
pensioencafé. Een dag voor het 
pensioencafé ontvangt u via 
e-mail een afspraakbevestiging 
met een Skype link. Door middel 
van beeldbellen nemen wij uw 
aanvraag ouderdomspensioen 
door, geven we de laatste tips en 
vertellen we wat u de komende 
tijd nog kunt verwachten.

l Digitale pensioenbus
 Dit jaar rijdt ook de bus via de 

digitale snelweg. Komt de bus 
op uw standplaats? Dan kunt u 
vanaf deze plek al uw vragen 

over pensioen stellen aan een 
van onze collega’s in Utrecht via 
beeldbellen. U meldt zich aan voor 
de pensioenbus via uw werkgever. 
Op onze website leest u welke 
standplaatsen de pensioenbus 
aandoet.

l Digitaal pensioenstation
 Ook voor het pensioenstation 

hoeft u de deur niet uit. U bezoekt 
het station door middel van beeld-
bellen, skypen of telefonisch. Op 
onze website leest u wanneer er 
een pensioenstation is. Bel ons 
om een afspraak te maken. 

Houd onze website in de gaten 
voor actuele informatie. 

Bij Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer 
vinden wij het belangrijk dat u met al uw 
vragen gemakkelijk bij ons terecht kunt. 
Maar door de corona-uitbraak is er wel

het een en ander veranderd in de manier
waarop. 

WE GAAN
U MEER
TELEFONISCH
EN ONLINE
HELPEN
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Uw pensioen, uw belang, uw stem

Verantwoordingsorgaan 

Rail & OV 
Verkiezingen

Van 2 tot en met 22 november kunt u stemmen 

voor het nieuwe verantwoordingsorgaan (VO). 

Wie mag er gaan waken over uw pensioen? Op 

de volgende pagina’s stellen de kandidaten zich 

aan u voor. Voor wie kiest u? Doe mee en laat uw 

stem niet verloren gaan.

BRENG UW STEM UIT
EN KIES HET NIEUWE
VERANTWOORDINGSORGAAN! 

UW PENSIOEN,
UW BELANG,
UW STEM
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HET VERANTWOORDINGSORGAAN 
DOET ERTOE!
Waarom stemmen zo belangrijk is? Omdat 
het verantwoordingsorgaan er echt toe 
doet. Ze letten erop dat het bestuur de 
pensioenbelangen van alle deelnemers en 
gepensioneerden evenveel recht doet. Dus 
ook úw pensioenbelang. 

Het verantwoordingsorgaan adviseert het 
bestuur over het beleid en de gevolgen 
daarvan voor deelnemers. Denk bijvoor-
beeld aan:
l de hoogte van de pensioenpremie;
l de indexatie van uw pensioen;
l de wijze van beleggen;
l de manier van communiceren met u.

Het verantwoordingsorgaan geeft vooraf 
advies, maar controleert ook achteraf of het 
bestuur goed heeft gehandeld. Het oordeel 
van het verantwoordingsorgaan kunt u 
terugvinden in het jaarverslag.

WIE KOMEN ER IN HET
VERANTWOORDINGSORGAAN?
In het verantwoordingsorgaan komen zes 
vertegenwoordigers namens de pensioen-
gerechtigden, zes namens de deelnemers 
die nog pensioen opbouwen en vijf namens 
de werkgevers. Iedere groep kiest zijn eigen 
vertegenwoordigers. U kunt dus alleen 
stemmen op de kandidaten voor uw groep.

STEMMEN, HOE WERKT HET?
Op de volgende pagina’s vindt u de kan-
didaten op wie u kunt stemmen. En bij dit 
blad ontvang u een brief met uw persoon-
lijke stemcode. In de brief leest u ook hoe 
u veilig (en natuurlijk anoniem) uw stem 
kunt uitbrengen. Vanwege deze brief met 
stemcode ontvangt dit keer iedereen dit 
magazine per post, en dus niet digitaal.

UITSLAG OP ONZE WEBSITE
De uitslag van de verkiezing vindt u zo snel 
mogelijk op railov.nl.

Vindt u goed toezicht op uw pensioen ook belangrijk? 

Stem dan voor het nieuwe verantwoordingsorgaan.

Stemmen kan van 2 t/m 22 november.
>

UW PENSIOEN,
UW BELANG,
UW STEM
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24Kandidaatnummer 

Martin (M.R.)
Feddema

Leeftijd 52 Woonplaats Feanwalden 
Werkzaam bij Arriva
Personenvervoer

Ik heb mij kandidaat gesteld, omdat ik 
alles op alles wil zetten voor een eerlijke 
verdeling van de pensioenpot. Toezicht 
houden op hetgeen er met ons geld 
gebeurt en waarborgen dat er voor 
ons allen een goede oudedagsreserve 
beschikbaar blijft.

Kandidaatnummer

Jos (J.)
Albers

Leeftijd 57 Woonplaats Veenendaal
Werkzaam bij Keolis

Het pensioen is zeer belangrijk mede 
door de vergrijzing in de sector.
En ik wil graag deelnemen in  de
ontwikkeling van de pensioenen.

Kandidaatnummer

Harry (H.)
Wind

Leeftijd 65 Woonplaats Muntendam
Werkzaam bij Qbuzz

Met een open vizier kritisch omgaan 
met de problemen en wetenswaardig-
heden die voorkomen bij ons Rail & OV. 
Oog hebben voor de verschillende
groepen die in ons Rail & OV aanwezig 
zijn. En gezamenlijk als verantwoor-
dingsorgaan daar de juiste adviezen 
over geven.

Kandidaatnummer

John (J.)
Mathijsen

Leeftijd 61 Woonplaats Maastricht 
Werkzaam bij NS Reizigers BV

Mijn inzet om tot oplossingen te komen 
en wat ik zeg daar sta ik voor.

27

32

33

11Kandidaatnummer

Pieter (P.)
Tax 

Leeftijd 31 Woonplaats Utrecht
Werkzaam bij NS

Als medewerker van de finance afdeling 
(treasury) met een juridische achter-
grond begrijp ik hoe Rail & OV werkt. 
Die kennis zal ik inzetten om Rail & OV 
de beste keuzes voor ons allemaal te 
laten maken. Keuzes over risico’s die we 
bereid zijn om met ons geld te lopen. 
Keuzes over een eerlijke verdeling van 
ons geld tussen jong en oud. Keuzes 
over inrichting van een kostenoptimaal, 
maar wel goed functionerend Rail & OV. 
Ik vraag je stem om met mijn kundige, 
realistische blik op te komen voor alle 
deelnemers van het pensioenfonds.

Kandidaatnummer

Philip (P.)
Silver

Leeftijd 54 Woonplaats Zoeterwoude
Werkzaam bij NS

Het zal niemand ontgaan zijn dat we in 
een hele moeilijk tijd leven. Heel veel 
mensen leven in onzekerheid. Onzeker-
heid over je gezondheid, onzekerheid 
over werkgelegenheid, je financiële 
situatie en waarschijnlijk nog veel meer. 
Meer dan ooit is ook het pensioen
onderwerp van gesprek; is mijn pen-
sioen veilig? Wanneer zal mijn pensioen 
ingaan en hoe hoog wordt het?
Ik wil graag een bijdrage leven aan een 
goed pensioen voor iedereen, zonder 
zorgen. Ik heb veel ervaring in adviseren, 
controleren en toezicht houden op de 
bestuurders. Stem op mij als je naar een 
kandidaat zoekt die onafhankelijk is
van vakbonden en die geen vertegen-
woordiger is van de werkgever.

Kandidaatnummer

Dennis (D. G.)
van der Pluijm

Leeftijd 37 Woonplaats Driebergen-
Rijsenburg Werkzaam bij NS

Ik stel mij kandidaat voor het verant-
woordingsorgaan omdat ik het belang-
rijk vind dat ook jongere deelnemers 
betrokken zijn bij de besluitvorming 
over hun pensioenregeling, maar weet 
ook dat juist jonge deelnemers daar 
niet altijd geïnteresseerd in zijn. Ik ben 
bekend met de soms lastige pensioen-
materie en leg dit ook graag uit aan 
anderen. Namens alle deelnemers ga ik 
graag met het bestuur aan de slag om 
ons gezamenlijke Rail & OV verder vorm 
te geven!

10

21Kandidaatnummer 

Jeroen (J.)
Wijers 

Leeftijd 46 Woonplaats Huissen
Werkzaam bij Hermes Openbaar 
Vervoer

Eindelijk is er één gezamenlijk
pensioenfonds voor het spoor & 
openbaar vervoer. Wil mij als lid van het 
verantwoordingsorgaan ervoor gaan 
inzetten dat alle werknemers binnen het 
openbaar vervoer vertrouwen krijgen 
in het nieuwe Rail & OV. Heb een ruime 
ervaring & kennis, heb tot de fusie jaren-
lang deel uitgemaakt van het verant-
woordingsorgaan SPOV. Communicatie 
en indexatie zijn mijn speerpunten. Stem 
Jeroen Wijers voor indexatie voor elke 
generatie!

Kandidaatnummer

Tony (T.)
Sijm

Leeftijd 56 Woonplaats Wageningen
Werkzaam bij NS Reizigers BV

Als BOA en veteraan zie ik de maat-
schappij veranderen. De pensioenen 
zijn voor velen in ons land een reden 
om ook fulltime te kunnen en mogen 
blijven werken zodat de tijd na 65 jaar 
aangenaam kan worden doorgebracht. 
Ik ben overtuigd van het belang van een 
verantwoordingsorgaan waarin alle
“bloedgroepen” binnen het OV worden 
vertegenwoordigd. Mijn belofte is breed 
te willen gaan informeren in trein, bus 
en tram. Wij moeten blijven horen over 
en te weten kunnen komen wat er met 
ons betaalde pensioengeld gebeurt en 
gaat gebeuren. Tot ziens! 

Kandidaatnummer

Carsten (C.)
Schipperen

Leeftijd 52 Woonplaats Druten
Werkzaam bij DB Cargo

Maatschappelijke, politieke en econo-
mische ontwikkelingen zijn direct van
invloed op onze pensioenen. Maatschap-
pelijk (bv. vergrijzing), politiek (het pen-
sioenakkoord!), economisch (rentebeleid 
ECB): de bestuurders van ons Rail & OV 
moeten in die beperkingen voor ons een 
maximaal rendement zien te bereiken 
op ons ingelegde geld. Dat vergt een 
actieve rol van het verantwoordings-
orgaan, om een optimaal pensioen te 
garanderen. Dat is waar ik voor sta: 
samenwerken.

 2 CNV 1 VRIJE LIJST DEELNEMERS

31Kandidaatnummer 

Martin (M.L.)
Morsman

Leeftijd 61 Woonplaats Utrecht
Werkzaam bij ProRail 

Pensioenakkoord, dreigende kortingen, 
de krant staat vol met actualiteiten in de 
pensioenwereld. Bekende kreten maar 
lastig goed te doorgronden. Maar het 
gaat wel over ons pensioen, de welkome 
aanvulling op de AOW. Graag wil ik me 
inzetten voor een goede pensioenvoor-
ziening. Maar ook vind ik heldere en 
begrijpelijke uitleg belangrijk van wat 
we wel en niet mogen verwachten. Ook 
voor de jongeren waar het pensioen 
nog ver weg voor is. Naast een goed 
rendement wil ik me graag inzetten voor 
verantwoord en duurzaam beleggen. 

Kandidaatnummer 

Ad (A.)
Brandt

Leeftijd 60 Woonplaats Alphen aan den 
Rijn Werkzaam bij ProRail 

Pensioen is belangrijk later, en daarom 
heeft het nu aandacht nodig. Liefst 
aandacht van de direct belanghebben-
den, en niet alleen van het bestuur van 
Rail & OV zelf. Daarom bestaat er een 
verantwoordingsorgaan waarin die drie 
partijen zitting hebben en toezien op 
het beleid van het bestuur. Dat is reuze 
interessante materie, vooral nu er een 
nieuw pensioenstelsel aankomt, waar 
ik mij graag in verdiep. Voor mezelf, nu 
de eerste gedachten over met pensioen 
gaan zich aandienen, maar ook voor
jullie. Ik wil graag bijdragen aan een 
eerlijk pensioen voor iedereen.

Kandidaatnummer

Carin (C.)
Herr

Leeftijd 60 Woonplaats Alphen aan den 
Rijn Werkzaam bij NS

Een eerlijke verdeling van welvaart ligt 
mij na aan het hart. Daarom wil ik mij 
graag inzetten voor een goed pensioen. 
Voor de huidige generatie gepen-
sioneerden, voor de huidige generatie 
werkenden, maar zeker ook voor onze 
kinderen en de generaties na hen.

 3 VHS

ZO BRENG JE JOUW STEM UIT

STAP 1:
Kies de kandidaat van
je voorkeur en het
kandidaatnummer.

STAP 2:
Stem van 2 november t/m
22 november 2020 met de 
persoonlijke kiescode die je in 
de begeleidende brief vindt.
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Robert Jan
(R.J.) Lenselink

Leeftijd 63 Woonplaats Driebergen
Werkzaam bij Movares

Het pensioenfonds Rail & OV is een 
gedegen pensioenfonds. Ik zet me dan 
ook graag in om dit zo te houden en 
waar mogelijk te helpen verbeteren. 
Immers, een goed pensioen voor onze 
(oud-)werknemers is een zaak die ons 
allemaal aangaat.

Kandidaatnummer 

Marcel (M.)
Kunst 

Leeftijd 59 Woonplaats Diepenveen
Werkzaam bij NS Reizigers BV 

Een voorspelbaar en goed pensioen 
voor deelnemers vraagt om een bestuur 
dat in deze onvoorspelbare wereld de 
goede dingen doet. En daar verantwoor-
ding over aflegt. Met mijn kennis en 
ervaringen denk ik in het verantwoor-
dingsorgaan de juiste inbreng te kunnen 
hebben om, zonder op de stoel van het 
bestuur te gaan zitten, de juiste vragen, 
adviezen en oordelen te kunnen geven.

Kandidaatnummer

Paul (P.)
van Kempen

Leeftijd 46 Woonplaats Maarn
Werkzaam bij NS

Solidariteit en maatschappelijke
betrokkenheid, daar sta ik voor. Ook 
in het pensioenstelsel. Met het oog 
op inflatie is groei van de pensioenen 
belangrijk, zodat wanneer wij straks met 
pensioen gaan onze bestedingsruimte 
niet achterblijft bij werkend Nederland. 
Deze groei dient echter wel door maat-
schappelijk verantwoorde investeringen 
bewerkstelligd te worden, met oog voor 
een betaalbaar pensioenstelsel. Daar wil 
ik mij sterk voor maken.

35

41Kandidaatnummer 

Harrie (H.D.)
Schutten

Leeftijd 54 Woonplaats Hengelo (Ov)
Werkzaam bij NS Reizigers

Hoi! Mijn naam is Harrie Schutten, al 
ruim 33 jaar ben ik werkzaam als machi-
nist bij NSR. Sinds 1999 heb ik mij actief 
ingezet in verschillende functies aan-
gaande medezeggenschap. Dit maakt 
dat ik weet hoe belangrijk het is een 
goede pensioenvoorziening te hebben. 
Ik heb in de loop der jaren aan de nodige 
tafels gezeten. Als ‘actief deelnemer’ en 
lid van het tijdelijke verantwoordingsor-
gaan krijg ik de nodige vragen rondom 
het pensioen én al wat dit met zich 
meebrengt. Ik ben een actief lid binnen 
de VVMC, maar ook buiten de VVMC 
weet men mij te vinden wat betreft 
allerhande zaken. Zo ook het pensioen, 
de pensioenregeling en al wat daarbij 
hoort. Solidariteit is de uitgangsgedach-
te van een goede pensioenregeling. We 
moeten het samen doen, jong of oud, 
lang in dienst of net begonnen. Mede 
vanuit die gedachte is het belangrijk 
dat ook de achterban van de VVMC de 
stem krijgt.

Kandidaatnummer

Monique (M.)
Henkes-Mous 

Leeftijd 39 Woonplaats Den Haag
Werkzaam bij NS Reizigers

Aangezien ik redelijk jong ben en ik vind 
dat juist de jongeren zich meer kunnen 
richten op hun pensioen. Ik hoop dat 
op deze wijze meer aandacht te kunnen 
geven. Dat er meer aandacht komt voor 
het pensioen en de lopende regelingen, 
zodat een ieder zich goed kan voor-
bereiden op zijn pensioen, ongeacht je 
leeftijd.   

Kandidaatnummer

Harry (H.)
van der Laan 

Leeftijd 51 Woonplaats Scheveningen 
Werkzaam bij NS

Mensen worden ouder en genieten
langer van hun pensioen. Het is belang-
rijk dat een goede pensioenopbouw van 
toepassing is. Ik wil graag de mede-
werkers van de NS vertegenwoordigen 
in het verantwoordingsorgaan en hun 
belangen behartigen. Stem op iemand 
van de VVMC om uw belangen te be-
hartigen in het verantwoordingsorgaan. 
Stem op Harry van der Laan, op mij kan 
je rekenen.       

   

 4 VVMC

51Kandidaatnummer 

Jack (J.)
d’Hooghe 

Leeftijd 62 Woonplaats Axel
Werkzaam bij Connexxion

Vanuit het FNV-beleid het bestuur te 
toetsen om de belangen van deelnemers 
maximaal te behartigen, door actief mee 
te denken en initiatieven te ontplooien 
en nauwgezet de ontwikkelingen te 
volgen om tot een maximaal resultaat 
voor deelnemers te komen. Vanuit mijn 
functie als voorzitter van de grootste 
fractie te gaan voor een dagelijks
bestuurfunctie in het nieuwe VO.

Kandidaatnummer 

Kees (C.G.)
Monshouwer

Leeftijd 51 Woonplaats Amersfoort
Werkzaam bij NS Reizigers

Drie jaar eerder stoppen als je veel 
zwaar werk hebt gedaan is net zo 
belangrijk als door te mogen werken. Bij 
invoering van het nieuwe contract en in 
de cao moet hier dus ruimte voor zijn/
komen! Reken erop dat ik daar voor ga!

Kandidaatnummer 

Henk (H.)
van der Meijden

Leeftijd 66 Woonplaats Veenendaal
Werkzaam bij Strukton Rail

Ik wil graag mijn ervaring en deskundig-
heid vanuit deelnemersraad en huidig 
VO SPF inbrengen in het nieuwe VO
Rail & OV.

Kandidaatnummer

Erwin (E.)
Smallenburg

Leeftijd 62 Woonplaats Huizen 
Werkzaam bij Connexxion

Ik stel me beschikbaar om de belangen 
van zowel jong als oud te behartigen. 
En zal er scherp op toezien dat er door 
het fondsbestuur goed op onze centjes 
gepast wordt. Het gaat hier immers om 
ons uitgesteld loon.

 5 FNV

55Kandidaatnummer 

Diona (D.)
Kolen 

Leeftijd 56 Woonplaats Beek en Donk
Werkzaam bij Hermes Openbaar 
Vervoer

Nieuwe uitdaging door de fusie. Hele 
andere werkzaamheden dan nu bij 
SPOV. Daarbij moeten er ook mensen 
vanuit de sector OV in komen.

Kandidaatnummer

Gerard (G.)
Sloetjes

Leeftijd 63 Woonplaats Terborg
Werkzaam bij Arriva
Openbaar Vervoer

Door mijn ruime ervaring en kennis in 
medezeggenschap verwacht ik een 
goede bijdrage te kunnen leveren aan 
het behouden van goede pensioen-
voorzieningen in de toekomst.

Kandidaatnummer

Ron (R.)
Kouwenhoven

Leeftijd 61 Woonplaats Middelburg
Werkzaam bij Connexxion Openbaar 
Vervoer

Door de veranderingen in de pensioen-
leeftijden en verdere maatregelen is 
het juist nu belangrijk de juiste keuzes 
te maken. Als planner krijg ik hier vaak 
vragen over. Er lijkt voor de collegae 
geen aanspreekpunt aangaande dit.
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  BLANCO STEMMEN

Wilt u blanco stemmen? 
Kies blanco stemmen op de
website of kandidaatnummer 00 bij 
telefonisch stemmen.

ZO BRENG JE JOUW STEM UIT

STAP 3:
Breng je stem telefonisch 
uit of via internet.

MAGAZINE VOOR DEELNEMERS  VAN PENSIOENFONDS RAIL & OPENBAAR VERVOER
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NAAR EEN NIEUW
PENSIOENCONTRACT

INTERVIEW

De kogel is door de kerk. 
Uiterlijk in 2026 gaat het 

pensioen dat u via uw werk-
gever opbouwt anders
geregeld worden. Dat is 
deze zomer afgesproken 
in het Pensioenakkoord.
Hoe gaat het pensioen 
van de toekomst eruit 

zien? We vroegen het aan 
bestuursleden Huub van 

den Dungen en Fred Kagie 
van Pensioenfonds Rail & 

Openbaar Vervoer.

JULI 2020
Pensioenakkoord door 
werkgevers, vakbonden 
en kabinet.

2020-2021
Wetsvoorstel voor
Tweede Kamer. Als de 
wet door de Eerste en 
Tweede Kamer is goed-
gekeurd, gaat de nieuwe 
pensioenwet in. Naar 
verwachting is dat op
1 januari 2022.

2022-2023
Werkgevers en werk-
nemers maken afspraken 
op basis van de nieuwe 
regels.

2024-2026
Periode waarin pen-
sioenfondsen de nieuwe 
regels en de afspraken 
die door werkgevers en 
werknemers gemaakt zijn 
moeten gaan invoeren. 
Dit betekent vaak een 
nieuwe regeling.

Uiterlijk in 2026 gaat het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt bij
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer anders geregeld worden. 

WIE IS ER AAN ZET?

WAAR GAAT HET
PENSIOENAKKOORD OVER?
Fred Kagie: ‘In het pensioenakkoord 
hebben het kabinet, de werkgevers
en werknemers afspraken gemaakt
over de toekomst van ons pen-
sioenstelsel. Er is afgesproken 
dat de AOW-leeftijd minder snel 
zal stijgen. En er zijn afspraken 

gemaakt over het pensioen dat je 
via je werkgever opbouwt of hebt 
opgebouwd, dus bijvoorbeeld bij 
het Pensioenfonds Rail & Openbaar 
Vervoer’.

WAAROM MOET ER EIGENLIJK 
WAT VERANDEREN AAN DE
PENSIOENEN?
Huub van den Dungen: ‘We hebben 
in Nederland zo’n beetje het beste 
pensioenstelsel ter wereld. Bijna 
nergens wordt zoveel geld opzij 
gezet voor later. En voor dat geld 
wordt door de pensioenfondsen 
goed gezorgd. Ik behoorde dan ook 
lang tot de mensen die zeiden: daar 
moeten we niets aan veranderen. 
Maar toch lopen we de laatste
jaren tegen flinke problemen op. 
Die heeft iedereen wel gemerkt, 
denk ik. Zo hebben we de pen-
sioenen al jaren niet of nauwelijks 
kunnen laten meegroeien met de 
prijsstijgingen. Sterker: er is bij veel 
fondsen sprake van geweest dat ze 
de pensioenen moeten verlagen. 
En dat terwijl we de afgelopen 
jaren veel verdiend hebben op de 
beleggingen en de pensioenkassen 
goed gevuld zijn. Dat is bijna niet te 

verkopen. Hoe kan dat? Het komt 
vooral doordat wij onze deelnemers 
veel zekerheid willen bieden over 
de hoogte van hun pensioen. Dat 
kunnen we alleen als we aan stren-
ge financieringsregels voldoen. 
Daarbij speelt de rente een grote 
rol. Omdat die rente nu zo laag is, 
moeten we rekening houden met 
lage toekomstige rendementen. En 
dus moeten we nu veel meer geld 
hebben voor de pensioenen.’

DUS DAT MAAKT DE
PENSIOENEN DUUR?
Van den Dungen: ‘Precies. Het zorgt 
er ook voor dat de premie die werk-
nemers en werkgevers samen be-
talen de komende jaren enorm zou 
oplopen. Dat is niet op te brengen. 
En over de premie gesproken, die 
vormt ook op een andere manier 
een probleem. Op dit moment be-
talen jongeren en ouderen dezelfde 
premie voor dezelfde pensioen-
opbouw. En dat terwijl het pensioen 
van jongeren veel goedkoper is – de 
ingelegde premie heeft namelijk 
meer tijd om aan te groeien. Feite-
lijk betalen jongeren nu te veel voor 
hun pensioen. Dat paste in een tijd 
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‘Veel van wat ons nu 
sterk maakt, blijft
behouden. We blijven 
veel geld voor later 
opzij zetten. En we 
blijven daar in een col-
lectief pensioenfonds 
goed voor zorgen.’

‘Het pensioen gaat
meer schommelen
dan nu het geval is. 
Maar berekeningen 
wijzen wel uit dat dit 
gemiddeld gesproken 
tot een hoger
pensioen zal leiden.’

dat mensen een leven lang bij een 
werkgever bleven. Maar nu staat 
dat onder druk. Wat als je op je 
40ste zzp-er wordt? Dan heb je dus 
te veel betaald voor je pensioen. 
Daar moet het nieuwe pensioenstel-
sel ook een oplossing voor vinden: 
iedereen moet krijgen waar hij voor 
betaalt.’

HOE GAAT DAT PENSIOEN VAN 
DE TOEKOMST ERUIT ZIEN?
Van den Dungen: ‘De details moeten 
nog worden uitgewerkt, maar we 
kennen al wel de hoofdlijnen. Het 
belangrijkste is dat er geen belofte 
meer wordt gedaan over de uit-
eindelijke hoogte van je pensioen. 
We gaan voor iedereen bijhouden 
hoeveel pensioenkapitaal hij of zij 
opbouwt in zijn pensioenpot. Dat 
groeit aan door de premie die je 
met je werkgever stort. Het pen-
sioenfonds belegt het geld en de
resultaten hebben direct effect op 
je pensioenpot. In goede beleg-
gingsjaren groeit je pensioenpot 
dus aan en gaat je pensioen om-
hoog. En in slechte jaren gebeurt 
het omgekeerde. Je pensioen gaat 

dus veel directer dan nu meebewe-
gen met de economie, of preciezer: 
met de beleggingsrendementen die 
het pensioenfonds boekt. We laten 
je dan jaarlijks zien hoeveel kapitaal 
er beschikbaar is voor je pensioen. 
En we geven een indicatie van het 
pensioen waarop je uit lijkt te kun-
nen komen. Nogmaals: dat gaat per 
jaar meer schommelen dan nu het 
geval is. Maar berekeningen wijzen 
wel uit dat dit gemiddeld gesproken 
tot een hoger pensioen zal leiden.’

MAAR HET WORDT DUS EEN 
HEEL ONZEKER PENSIOEN?
Kagie: ‘Dat valt wel mee, denk ik. 
Allereerst worden er wat elemen-
ten in de regeling ingebracht die de 
scherpe kantjes er vanaf halen.
Zo kunnen goede en slechte
rendementen over meerdere jaren 
worden uitgesmeerd. Ook willen 
we de pensioenen van ouderen 
beschermen tegen schommelingen. 
Jongeren kunnen meer risico lopen, 
omdat zij langer de tijd hebben om 
eventuele dalingen van hun pen-
sioen weer goed te maken. Maar de 
details hiervan moeten nog uitge-
werkt worden. Maar misschien wel 
het belangrijkste: in elke bedrijfstak 
kunnen de cao-partners de regeling 
zelf gaan invullen. Onze bedrijfstak 
en ons pensioenfonds kennende, 
gaan wij dat doen met oog voor 
de cultuur van onze sector. En die 
is niet erg gericht op het nemen 
van grote risico’s. Wij gaan nu voor 
degelijk en stabiel, en dat zal in de 
toekomst niet anders zijn.’

BLIJFT HET GOEDE VAN ONS 
PENSIOENSTELSEL OVEREIND?
Kagie: ‘Ja, veel van wat ons nu sterk 
maakt, blijft behouden. We blijven 
veel geld voor later opzij zetten. 
En we blijven daar in een collectief 
pensioenfonds goed voor zorgen. 
Juist met dat collectieve ben ik blij. 
Samen zorg je het best voor een 
goed pensioen. We blijven samen 

Fred Kagie werkt bij Qbuzz
en is bestuurslid namens de 
werkgevers: 

Huub van den Dungen werkt bij 
FNV en is bestuurslid namens 
de gepensioneerden: 

beleggen, we delen de risico’s 
eerlijk over jong en oud, houden de 
kosten laag en dragen samen ook 
de andere risico’s die er bij een pen-
sioenfonds spelen. En nogmaals: wij 
zullen als bedrijfstakpensioenfonds 
het pensioen binnen de nieuwe 
regels zoveel mogelijk afstemmen 
op de cultuur van onze mensen.’

WANNEER GAAN WE ER WAT 
VAN MERKEN
Kagie: ‘Dat duurt nog wel even. 
In het pensioenakkoord staat dat 
de nieuwe regels uiterlijk in 2026 
in moeten gaan. Maar ben je als 
bedrijfstak eerder klaar, dan mag 
het ook eerder. Nu ligt eerst de bal 
bij het parlement: de afspraken 
moeten in een nieuwe wet gegoten 
worden. Ondertussen worden de 
plannen ook verder uitgewerkt. 
Pas als dat allemaal klaar is, zijn de 
bedrijfstakken aan zet. Dan gaan 
de sociale partners en de pensioen-
fondsen de regelingen invullen. Wij 
zitten tot die tijd trouwens niet stil, 
maar gaan ons nu al voorbereiden. 
En, niet onbelangrijk: we houden u 
uiteraard op de hoogte.’
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CHECK JIJ OOK JE 
PENSIOEN?

‘ SPAREN VOOR MIJN
 PENSIOEN? IK VOND HET
 EERST DRIE KEER NIKS!’
‘Ik ben op mijn 28e in het openbaar vervoer komen 
werken. En sindsdien zet ik een deel van mijn salaris opzij 
voor later. Eerst vond ik dat drie keer niks. Maar ik heb 
er wat beter over nagedacht: er komt een moment dat 
ik wil stoppen met werken, en dan is het goed als ik een 
pensioen heb opgebouwd. En eerlijk is eerlijk: uit mezelf 
zou ik dat niet snel doen. Tja, dan koop je toch liever die 
nieuwe bank of zo. Het mooie is: ik betaal zelf maar een 
deel van de pensioeninleg, de rest betaalt mijn werk-
gever. Ik heb eens op MijnSPOV gekeken wat ik al heb 
opgebouwd. Eigenlijk word ik wel blij van het idee.’

‘Natuurlijk vind ik het belangrijk dat ik een pensioen 
opbouw. Ik kijk elk jaar een keer in MijnSPF hoe ik ervoor 
sta. Het is toch je zekerheid voor later. Ik zeg altijd maar: 
je kijkt toch ook af en toe op je bankrekening hoe je 
ervoor staat, dus dat moet je ook doen met je pensioen. 
En zeker zo belangrijk: er is bij het pensioenfonds ook 
een stuk financiële zekerheid geregeld voor mijn gezin. 
Voor het geval ik zou wegvallen. Tja, je moet er niet aan 
denken, maar het kan toch gebeuren. Ik ben wel heel 
benieuwd wat het nieuwe pensioenakkoord straks voor 
mij gaat betekenen. Dat ga ik op de voet volgen.’

‘ OOK ZEKERHEID VOOR
 MIJN GEZIN’

KIJK JIJ OOK AF EN TOE
NAAR JE PENSIOEN?
Wil je weten hoeveel je later kunt verwachten?
Welke keuzes je kunt maken? Of hoe je je pensioen
kunt verbeteren? 
Check je pensioen in je Mijn-omgeving via railov.nl.
Of kijk op https://railov.nl/Hoe-sta-ik-er-voor/.

PENSIOEN3DAAGSE
De Pensioen3daagse 2020 richt zich in het
bijzonder op jongeren. Waarom zouden zij zich 
moeten verdiepen in hun pensioen? Meer
daarover leest u op nuietsdoenaanjepensioen.nl.

INGE (36): HENRI (42):

Je bent jong en denkt na over je pensioen? Eh… mooi niet, zul je misschien denken. Pensioen 
is iets voor als je oud bent, toch? Dat is waar, maar je spaart er nu al voor. Jij en je werkgever 
zetten elke maand geld opzij voor jouw pensioen. Daar ga je later hoe dan ook de vruchten 
van plukken. Wil jij weten waar je voor spaart? Check dan even in MijnSPOV of MijnSPF hoe 
je pensioen ervoor staat. Goed om te weten! 
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UPDATE

FINANCIEEL

Eind augustus was onze be-
leidsdekkingsgraad 102,4%. De 
beleidsdekkingsgraad is de ge-
middelde stand van onze actuele 
dekkingsgraad over de laatste 
twaalf maanden. Omdat wij pas 
enkele maanden bestaan, zijn voor 
de eerdere maanden de standen 
meegenomen van SPOV en het 
Spoorwegpensioenfonds. 

Wettelijk moet onze beleidsdek-
kingsgraad ten minste 104,2% 
zijn. Daar bovenop moeten we 
nog flinke buffers aanhouden. 
Financieel gezond zijn we pas bij 
een stand boven de 122%. Omdat 
wij niet voldoen aan deze nor-
men, moeten we een herstelplan 
opstellen. Daarin geven we aan 
hoe we op tijd weer voldoende 
reserves opbouwen. 

WAT BETEKENT
DIT VOOR U?

INDEXATIE 
Wij proberen uw pensioen jaar-
lijks mee te laten groeien met de 
prijsstijgingen in Nederland. Dat 
noemen we indexeren. Maar dat 

BELEIDSDEKKINGSGRAAD
EIND AUGUSTUS 2020: 102,4%
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BELEIDSDEKKINGSGRAAD

In de grafiek ziet u onze

beleidsdekkingsgraad (blauwe 

lijn). De wet vereist een beleids-

dekkingsgraad van minimaal 

104,2% (rode lijn). Maar pas bij 

een beleidsdekkingsgraad van 

ongeveer 122% (groene lijn) 

voldoen onze buffers aan alle 

wettelijke normen.

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

mogen we alleen als we er goed 
genoeg voor staan. Wettelijk 
mogen we gedeeltelijk indexeren 
vanaf een beleidsdekkingsgraad 
van 110%. Volledige indexatie 
mag pas bij een stand boven de 
122%. Als de huidige economische 
trend zich voortzet, verwachten 
wij in de komende jaren uw pen-
sioen niet te kunnen indexeren.

VERLAGEN PENSIOENEN 
NU NIET NODIG
Het verlagen van de pensioenen
is bij ons nu niet aan de orde.
Maar het kan ook tegenzitten, 
bijvoorbeeld door tegenvallende 
beleggingsopbrengsten of een
dalende rente. In dat geval
kan ook Pensioenfonds Rail &
Openbaar Vervoer in de situatie
terechtkomen dat de pensioenen 
verlaagd moeten worden.

WAARDEOVERDRACHT
Als u vertrekt bij Pensioenfonds 
Rail & Openbaar Vervoer omdat 
u buiten de sector gaat werken, 
kunt u uw pensioen ‘meenemen’ 
naar de pensioenuitvoerder van 
uw nieuwe werkgever. Als onze 
beleidsdekkingsgraad lager wordt 
dan 100%, mogen wij wettelijk 
geen pensioenen overdragen.
Als u nieuw bent bij ons pensioen-
fonds kunt u uw ‘oude’ pensioen 
in dat geval ook niet naar ons 
laten overdragen.

WIJ STAAN ER FINANCIEEL NIET GOED
GENOEG VOOR, MAAR HET VERLAGEN VAN 
DE PENSIOENEN IS NU NIET AAN DE ORDE.

Volg onze financiële positie op 
de voet op railov.nl.
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‘Ik ben gek op auto’s. Mijn voorkeur? 

Amerikaanse klassiekers. Ik heb zelf 

een Chevrolet Monte Carlo uit ’78. 

Dat was een zogeheten schuurvondst. 

Iemand gaf me een tip dat die bak 

al 30 jaar ergens stond. Ik heb hem 

gekocht en rokend en ronkend naar 

huis gereden. We hebben hem hele-

maal uit elkaar getrokken, opgeknapt, 

overgespoten. Een vriend van me 

heeft op de zijkanten een prachtige 

Betty Boop geschilderd. Ik rijd er nu 

heel vaak in. Dat ding zoeft over de 

weg. Moderne Europese auto’s zijn 

computers, die hebben geen ziel. Die 

elektrische auto’s al helemaal niet, 

die zijn ook gevaarlijk omdat je ze niet 

hoort aankomen. Daar heb ik met die 

dikke V8 geen last van. Ik heb er wel 

bekijks mee hoor. Laatst fietste een 

man bijna tegen een lantaarnpaal, 

omdat hij meer op mijn Chevy dan op 

de weg lette.’

WE ZIJN GOED BESCHERMD
‘Ik zit nu zo’n twintig jaar op de bus. 

Prachtig werk is het. Het omgaan met 

al die mensen is het mooist natuur-

lijk. Maar ik houd ook gewoon van 

het rijden. Door corona is het werk 

wel behoorlijk veranderd. Maar dat 

geldt vast voor iedereen. Of ik niet 

bang ben? Nee hoor. We zijn goed 

beschermd. Ach, weet je, als ik naar 

de winkel ga, kan ik het net zo goed 

krijgen. Je past goed op en houd je 

aan de regels, meer kun je niet doen.’

TOT 67 WORDT WEL PITTIG 
‘Vroeger maakte ik me niet druk om 

mijn pensioen. Maar nu het toch 

wat dichterbij komt, begint me wel 

duidelijk te worden hoe belangrijk het 

eigenlijk is. Hoewel, dichterbij… Ik 

vind het jammer dat we tegenwoordig 

zo lang door moeten werken. Tot 67 

wordt wel pittig. Ik werk al vanaf mijn 

vijftiende. Eerst in de schoonmaak, la-

ter op de taxi. Maar of ik straks eerder 

kan stoppen met werken, dat weet 

ik niet. Sinds ik op de bus zit is mijn 

pensioen wel goed geregeld. Ik kijk 

wel eens wat ik heb opgebouwd. Het 

is niet heel veel, maar het is natuurlijk 

wel hartstikke fijn dat je dat tijdens je 

werkt opbouwt. Anders heb je straks 

alleen AOW. Een pensioentje erbij is 

wel heel fijn. Ik wil straks ook graag 

nog in een mooie bak blijven rijden. En 

zo’n V8 is niet echt heel zuinig of zo.’

Silvia Brinkerink is 
buschauffeur bij 
Arriva in Gouda.

SILVIA BRINKERINK 

‘ MIJN MONTE CARLO
 UIT ‘78 ZOEFT OVER
 DE WEG. MODERNE
 AUTO’S HEBBEN
 GEEN ZIEL.’
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WAT IS DE
FUSIE-INDEXATIE?
Op 1 april zijn SPOV en het Spoor-
wegpensioenfonds gefuseerd in
het nieuwe Pensioenfonds Rail 
& Openbaar Vervoer. Daarbij is 
afgesproken dat het fonds met de 
hoogste actuele dekkingsgraad geld 
apart zet, zodat de dekkingsgraden 
op 1 april 2020 precies gelijk zijn. 
Dat is belangrijk, want anders zou 
er geld van het ene pensioenfonds 
naar het andere vloeien. En dat
mag niet. Dit geld wordt uitgekeerd 
aan de deelnemers, ex-deelnemers 
en gepensioneerden van het pen-
sioenfonds met de hoogste dek-
kingsgraad als extra indexatie. We 
noemen dat: fusie-indexatie. 

WELK FONDS HAD DE 
HOOGSTE DEKKINGS-
GRAAD BIJ DE FUSIE?
SPOV had op 31 maart 2020 een 
actuele dekkingsgraad van 95,7% 
en het Spoorwegpensioenfonds van 
95,4%. De actuele dekkingsgraad 
van SPOV was dus 0,3% hoger.

HOE KAN DAT? HET
SPOORWEGPENSIOEN-
FONDS HAD TOCH VEEL 
MEER GELD IN KAS?
Het Spoorwegpensioenfonds had 
inderdaad een groter vermogen, 
maar daar stonden ook grotere pen-
sioenverplichtingen (de pensioenen 
die het fonds uitkeert en nog moet 
uitkeren) tegenover. De hogere 
dekkingsgraad van SPOV betekent 
dat SPOV voor elke euro pensioen-
verplichtingen net iets meer in kas 
had dan het Spoorwegpensioen-
fonds. Dat ‘net iets meer’ krijgen 
de SPOV-mensen nu toegekend als 
fusie-indexatie op hun pensioen.

WIE GAAT DE
FUSIE-INDEXATIE
KRIJGEN?
U krijgt de fusie-indexatie toege-
kend als u op 31 maart én op 31 
december van dit jaar deelnemer, 
ex-deelnemer of gepensioneerde 
van de SPOV-regeling bent. De 
fusie-indexatie geldt dus zowel voor 
opgebouwde pensioenen als voor 

Op 31 december 2020 krijgen deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden van 
de SPOV-regeling een fusie-indexatie. Hoe zit dat precies?

1 3

2

4

de pensioenen die al zijn ingegaan. 
De fusie-indexatie geldt niet voor 
het Anw-hiaatpensioen en het 
arbeidsongeschiktheidspensioen. In 
januari wordt de fusie-indexatie aan 
gepensioneerden uitgekeerd en bij 
deelnemers bijgeschreven. We mo-
gen de fusie-indexatie toekennen 
omdat de beleidsdekkingsgraad van 
beide fondsen op 31 maart 2020 
hoger was dan 104,2% (de
minimumeis van de overheid).

HOE HOOG IS DE
FUSIE-INDEXATIE?
De hoogte van de fusie-indexatie 
wordt per persoon bepaald. Daar-
voor gebruiken we uw individuele 
extra indexatieruimte. Dat is de 
ruimte die u heeft doordat u in het 
verleden indexaties bent mis-
gelopen. Uw pensioenfonds heeft 
dit voor u bijgehouden. U kunt dit 
zien in Mijn Rail & OV op de site van 
Pensioenfonds Rail & Openbaar Ver-
voer. We houden u op de hoogte.

Meer informatie vindt u op onze 
website.

5

DE FUSIE-INDEXATIE
IN 5 VRAGEN
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Pensioengerechtigden in de 
SPOV-regeling ontvangen dit jaar 
twee jaaropgaven: één voor tot de 
fusiedatum (1 april 2020) en één 
voor vanaf die datum. Uiteraard zijn 
de bedragen opgeteld precies wat 
er in het hele jaar aan u is uitbetaald 
en is ingehouden. 

ALTIJD OP DE
HOOGTE!
Bent u met pensioen en wilt 
u weten hoe het zit met de 
belastingtarieven, de AOW-
bedragen of andere zaken 
die van belang zijn voor uw 
inkomen? Tot nu toe kon u die 
informatie één keer per jaar 
vinden in ons magazine van 
januari. In plaats daarvan kunt 
u nu doorlopend terecht op 
onze website voor alle actuele 
cijfers, percentages en bedra-
gen. Wel zo handig, zeker zo 
up-to-date.

KORT

NIEUWS

TWEE JAAROPGAVEN

LAAT
VAN JE
HOREN!
Hoe denk jij over je pensioen 
en je pensioenfonds? Wil jij je 
mening geven? Leuk! Wij laten 
je graag aan het woord in dit 
magazine. Meld je aan voor
een kort interview via 
klantcontacten@spfbeheer.nl.

‘Als ik op een verjaardag ben met 

jonge mensen, durf ik haast niet te 

vertellen op welke leeftijd ik met 

pensioen ben gegaan. Zij moeten 

tegenwoordig zo lang doorwerken. In 

mijn tijd kon je er nog uit met veertig 

dienstjaren. Iets eerder zelfs in mijn 

geval, want er was een reorganisatie 

bij NS. Ik ben ik nog steeds ontzettend 

blij dat ik al die jaren verplicht voor 

mijn pensioen heb gespaard. Opge-

teld bij de AOW kunnen we er goed 

van leven. Ach, we hebben niet veel 

nodig. Van mijn vrouw moet ik één 

keer per jaar de stad in voor een nieu-

we broek. Maar luister: dat is geen 

liefhebberij van mij.’ 

VIJFTIEN
‘Ik ben op mijn vijftiende begonnen bij 

NS in de vakopleiding. Ik ben mijn hele 

werkzame leven in de werkplaats in 

Haarlem blijven werken. Eerst als tim-

merman en kraanbestuurder, en later 

als opleider van de nieuwe generatie. 

We waren vooral bezig met het mo-

derniseren van wagons. Die werden 

gestript en door ons van een nieuw 

interieur voorzien. We hadden in de 

grote werkplaats vaak wel veertien 

wagons staan. Na werktijd, als de boel 

veilig was, ging ik als kraanbestuurder 

die wagons ophijsen en klaarzetten 

voor het werk. Prachtig.’

MODELBOTEN
‘Wat ik na mijn pensioen ben gaan 

doen? Wat ik altijd al heb gedaan: klus-

sen. Bij kennissen, familie, eigenlijk bij 

iedereen die me vroeg. Nee, niet voor 

geld. Gewoon omdat ik het leuk vind. 

Nou ja, af en toe kreeg ik een sixpack 

bier. Ik heb gewoon twee goede han-

den en kan niet stilzitten. Het enige 

wat ik voor geld heb gedaan is fietsen 

opknappen. Die verkocht ik dan voor 

hooguit tachtig euro, maar dan waren 

ze wel helemaal top. Dat geld gebruik-

te ik dan voor een van mijn hobby’s: 

modelboten bouwen. Ik heb er hier 

zo’n veertien staan. Mijn mooiste? De 

Amerigo Vespucci. Die is zo’n ander-

halve meter lang. Ik heb er meer dan 

150 uur aan gewerkt.’

KREIDLER
‘Ik ben nu 76 en nog altijd bezig met 

mijn modelboten. En ik doe klussen 

voor een bejaardentehuis en de sport-

club in mijn wijk. Elke week wandel ik 

ook met de bejaarden. Tja, ik voel me 

nog goed en tv-kijken is nu eenmaal 

niks voor mij. Laatst ben ik wel geval-

len met mijn Kreidler uit 1966. Ik heb 

een beetje last van mijn schouder, 

maar verder gaat het prima met me.’

Hans van Straten (76)
was bijna 40 jaar lang
timmerman op de 
NS-werkplaats in
Haarlem.

ONDERWEG
MET RAIL & OV

HANS VAN
STRATEN (76) 
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ONDERZOEK ONDER ONZE DEELNEMERS EN GEPENSIONEERDEN

JONGEREN GAAN VOOR
HOOG RENDEMENT,
OUDEREN VOOR VEILIGHEID

Hoeveel risico wilt u dat we nemen bij het beleggen van uw 
pensioen? En wat vindt u van maatschappelijk verantwoord 
beleggen? Die vragen legden wij onlangs in een onderzoek 
voor aan onze deelnemers. Waarom? Omdat wij het belang-
rijk vinden uw mening mee te wegen in de manier waarop 
wij uw pensioengeld beleggen. 

6.000 REACTIES!
Het onderzoek is online gehouden 
onder de circa 40.000 deelnemers 
en gepensioneerden van wie wij 
een e-mailadres hebben en die wij 
digitaal mogen benaderen. Maar 
liefst 6.000 van hen hebben meege-
daan en hun mening gegeven. Daar 
zijn we erg blij mee. Hartelijk dank 
aan u allen!

Enkele uitkomsten:

BELEGGINGSRISICO
Het pensioenfonds belegt uw pen-
sioengeld om het zo goed mogelijk 
aan te laten groeien. Maar hoeveel 
risico nemen we daarbij? Van veilige 
beleggingen zoals staatsobligaties 
kun je minder rendement verwach-
ten dan van meer risicovolle beleg-
gingen zoals aandelen. Meer risico 
nemen verhoogt op lange termijn 
de kans op indexatie en een hoger 
pensioen. Maar op de korte termijn 
is er ook meer kans op tegenval-
lers. Wij vroegen onze deelnemers: 
hoeveel beleggingsrisico wilt u dat 
we nemen?

l De gemiddelde deelnemer kiest 
voor de gulden middenweg: 

UW MENING
TELT!
Bij de start van Pensioen-
fonds Rail & Openbaar Ver-
voer is het beleggingsbeleid 
van het Spoorwegpensioen-
fonds en SPOV voortgezet. 
Deze zomer is het bestuur 
begonnen aan een evalua-
tie van het beleid. Dat kan 
leiden tot aanpassingen, bij-
voorbeeld in de mate waarin 
we risico nemen. Voorop bij 
dit alles staat dat de belan-
gen van al onze mensen, jong 
en oud, op de best denkbare 
manier en evenwichtig be-
hartigd worden. Het bestuur 
weegt de resultaten van het 
deelnemersonderzoek mee 
in de keuzes die worden 
gemaakt. In een volgend 
nummer van dit magazine 
kunt u hier meer over lezen.

zowel veilige beleggingen als 
risicovolle beleggingen. Maar de 
spreiding is groot: er zijn ook ge-
noeg deelnemers die voor meer 
of minder risico kiezen.  

l Jongere deelnemers (tot 37 jaar) 
kiezen duidelijk voor meer risico 
dan ouderen (vanaf 68 jaar). 

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD
BELEGGEN
Pensioenfonds Rail & Openbaar 
Vervoer heeft een beleid voor maat-
schappelijk verantwoord beleggen. 
We houden rekening met de impact 
van onze beleggingen op mens,
milieu en goed ondernemings-
bestuur. Dat beleid is voortdurend 
in ontwikkeling en stelt ons voor 
keuzes. Wij vroegen onze deel-
nemers hoe zij daarover denken.

l Vier op de vijf deelnemers willen 
dat wij maatschappelijk verant-
woord beleggen. Daarvan denkt 
bijna driekwart dat het niet ten 
koste gaat van hun pensioen of 
zelfs een hoger pensioen ople-
vert. En ongeveer een kwart van 
hen wil het zelfs als het wél ten 
koste gaat van hun pensioen.

l Op dit moment belegt het pen-
 sioenfonds om principiële rede-

nen niet in tabak, controversiële 
wapens en kolen. Een meerder-
heid van onze deelnemers wil 
ook niet beleggen in bedrijven 
die bijdragen aan de schending 
van mensenrechten en/of de 
uitbuiting van mensen, bedrijven 
die grote milieuschade veroor-
zaken en bedrijven die actief zijn 
in handwapens, de bont-, gok- of 
seksindustrie.

ONDERWEG
MET RAIL & OV



BRENG
JOUW STEM
UIT!

Verkiezingen
verantwoordingsorgaan
2 t/m 22 november 2020
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Kijk op www.railov.nl/verkiezingen


