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‘Aanvankelijk moest ik toch wel wennen aan 
het idee elke dag thuis te zijn, want mijn vrouw 
en ik hadden zo ons eigen leefritme. Dat 
veranderde natuurlijk toen ik met pensioen 
ging. Van twee paadjes hebben we sindsdien 
samen één paadje gemaakt, zeg ik altijd. Je 
hoort mij niet klagen: we hebben een prima 
leven en genieten elke dag met volle teugen. Als 
‘eilanders’ zijn we bijvoorbeeld geregeld een 
weekend te vinden op Texel of Ameland, we 
gaan vaker ‘lekker’ uit en nemen het er zoveel 
mogelijk van. Heerlijk! Ik heb er dan ook geen 
seconde spijt van dat ik met pensioen ben.’

Zijn tijd vult Wim onder andere met vrij
willigerswerk voor het Openluchtmuseum 
Arnhem, vertelt hij enthousiast. ‘Ik ben tussen 
de zes en acht dagen per maand gastheer in de 

historische overslagloods uit 1881 van 
Van Gend & Loos. Die is in 2007 vanuit Tiel 
overgebracht naar Arnhem en is hier als een 
bouwpakket weer in elkaar gezet. Ik verzorg er 
rondleidingen en presentaties en help eens per 
jaar mee met poets en onderhoudswerk aan de 
oude treinwagons.’ 

In de loods reist de bezoeker door de vader
landse (transport)geschiedenis. Hij maakt een 
virtuele rit in een échte diligence en beweegt 
mee als de koetsier opstapt of over een oneffen
heid in de weg rijdt. Wim van Otterlo: ‘Je kunt 
er zien hoe de verwerking van pakketten, de 
administratie en het sorteerproces in z’n werk 
gingen. Dat ik aan de instandhouding van dit 
transporterfgoed een zinvolle bijdrage kan 
leveren, vind ik plezierig én belangrijk werk. 
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Als hij diep in zijn hart kijkt, had Wim van Otterlo eigenlijk niet verwacht dat hij van zijn pensionering zo intens zou 
genieten. Zo zeer zelfs dat hij zich nauwelijks meer kan voorstellen dat hij bij Van Gend & Loos en DHL toch 32 jaar op de 
teller had toen hij afscheid nam. Zijn oude ‘bazen’ laten hem echter niet helemaal los.

Daarom ook heb ik graag meegeholpen aan de 
samenstelling van een gedocumenteerd 
boekwerk over deze overslagloods.’

Vast omlijnde plannen voor de toekomst 
hebben Wim en zijn echtgenote niet, zegt hij. 
‘Ik blijf me inzetten voor het Openlucht
museum, ik scharrel wat in mijn eigen tuintje 
en in dat van een van mijn buren of help een 
handje mee in de huishouding. We kunnen van 
mijn pensioen prettig rondkomen en we zijn 
gelukkig nog goed gezond. Als het aan mij ligt, 
houden we dat nog een tijd zo!’
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Wim van Otterlo over de historische overslagloods Van Gend & Loos:

‘Mooi dat ik hier een bijdrage aan 
kan leveren’

• Naam: Wim van Otterlo (66)
• Getrouwd met: Greet van de Berg 
• Laatste baan: Supervisor Transport

management DHL; 32 jaar gewerkt in de 
transportsector voor Van Gend & Loos en 
DHL.

• Genoeg pensioen: ‘Ik vind dat ik een goed 
pensioen heb, mijn vrouw en ik mogen niet 
mopperen. We hebben het samen goed en 
kunnen van mijn pensioen fatsoenlijk 
rondkomen.’

• Blij met: ‘Dat ik meer vrije tijd heb en dat ik 
die zelf kan indelen. Die besteed ik groten
deels aan het Openluchtmuseum Arnhem en 
aan mijn tuintje. Ik zit lekker in mijn vel en 
geniet van elke dag.’

• Minder blij met: ‘Weet ik eigenlijk niet zo 
direct. Hooguit dat ik sinds januari iedere 
maand minder pensioen krijg.’

• Tip: ‘Bereid je voor op je pensionering als je 
weet dat je binnen afzienbare tijd uit het 
arbeidsproces stapt. Zorg voor alternatieven 
in de vorm van hobby’s en liefhebberijen, 
betrek je partner zoveel mogelijk hierbij. Kijk 
daarnaast dat je naast je pensioen nog een 
financiële buffer hebt.’

Verder in deze pensioenkrant:
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Een kleine verhoging
Sinds november 2012 is de 
dekkings graad gestegen.
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Pensioen en de toekomst 
daarvan
Interview met Edwin Zwiers, 
controller bij PST.
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Zes handige pensioensites
Hulp bij het online zoeken naar 
antwoord op pensioenvragen.
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Pensioen en scheiden
Moet je je pensioen verdelen als je 
gaat scheiden?



Bijgeteld

Eind 2012 ging het beter met de financiën van PST. Het bestuur kon de pen
sioen en per 2013 iets verhogen. Met 0,5%. Dat is mooi, zeker in een tijd waarin 
veel pensioenfondsen de pensioenen moeten verlagen.

Sinds november 2012 is de dekkingsgraad 
verder gestegen. Met 114,7% is de dekkings
graad flink hoger dan wat er minimaal moet 
zijn. De stijging kwam vooral doordat aandelen 
in NoordAmerika en Azië meer waard 
werden. Toch is het niet genoeg. Er is een 
dekkingsgraad van 121% nodig om op de lange 
termijn aan alle verplichtingen te kunnen 
voldoen.

Actuele stand
Eind februari was de dekkingsgraad 114,7%. 
Voor elke euro die op termijn nodig is, zit er 
dus ruim € 1,14 in kas. Wil je de dekkingsgraad 
volgen? Kijk dan regelmatig op  
www.pstpensioen.nl. Daar vind je steeds de 
actuele informatie.

Een kleine  
verhoging

Leuk, dat pensioen. Goed dat het er is. Maar 
het is wel ingewikkeld.
• ‘Wanneer gaat voor mij de AOW in?’
• ‘Hoeveel krijg ik straks?’
• ‘Is er pensioen voor mijn partner als ik er 

niet meer ben?’

Voorbeelden van vragen die ook jij kunt 
hebben.

Heb jij vragen over je pensioen van 
 Pensioenstichting Transport? Kijk dan eens op 
onze website www.pstpensioen.nl. Daar vind 
je veel informatie. Is het antwoord op je vraag 
er niet bij of wil je graag een medewerker 
spreken, neem dan contact op met onze 

PENSIOEN IN DE PRAKTIJK

Wanneer gaat voor 
mij de AOW in?
En andere pensioenvragen 

helpdesk. Je kunt bellen naar 
045 - 576 39 31. De helpdesk is bereikbaar 
op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Je kunt ook een e-mail sturen naar 
pf-pst@azl.eu. Of schrijven naar PST, 
Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen.

De helpdesk is gevestigd bij AZL in 
Heerlen. Daar hebben wij de administra-
tie van onze pensioenregeling onder-
gebracht. De AZL-medewerkers helpen je 
graag verder. Op een vraag die veel 
gesteld wordt, vind je hieronder alvast 
het antwoord.

Hoe krijg ik een overzicht van 
mijn pensioen?

naar verwachting zal zijn. Je ziet dat niet 
alleen in een bruto bedrag per jaar, maar 
ook in een netto bedrag per maand. En 
dat kun je goed vergelijken met je 
huidige salaris.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl log je 
in met je DigiD. Dat is een digitale code 
van de overheid. DigiD gebruik je 
bijvoorbeeld ook om digitaal aangifte te 
doen bij de belastingen. Heb je nog geen 
DigiD? Vraag dan een code aan via  
www.digid.nl. Het is gratis en verplicht je 
tot niets.

Een begrijpelijke vraag, want je krijgt straks 
niet alleen pensioen dat je opbouwt bij PST. Je 
krijgt ook AOW van de overheid. En de kans is 
groot dat je nog van een ander pensioenfonds 
of -verzekeraar pensioen ontvangt als je na je 
pensionering niet meer werkt. Van elk 
pensioenfonds of -verzekeraar krijg je op 
gezette tijden een pensioenoverzicht. Maar 
dat is nog geen totaalplaatje.

Sinds een paar jaar is er    
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze 
website zie je precies van wie je straks wat 
krijgt en hoe hoog je inkomen dan in totaal 

Voor wie geldt de verhoging?
De verhoging geldt voor het pen
sioen dat we maandelijks uitbetalen 
aan gepensioneerden. Verder geldt 
de verhoging voor werknemers die 
pensioen opbouwen over het deel 
van hun salaris boven de € 50.853 
bruto per jaar.

Ontvang je pensioen van 
Pensioenstichting Transport?
Het kan het zijn dat je de verhoging 
van het pensioen niet hebt gemerkt 
aan het bedrag dat je ontving. Wij 
verhoogden namelijk je pensioen 
bruto met 0,5% net toen de overheid 
meer belasting ging heffen. Hierdoor 
kan het zijn dat je netto pensioen in 
januari 2013 toch lager uitviel dan 
in december 2012.
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COLUMN

Langzaam maar zeker
In deze eerste pensioenkrant van 2013 
hebben we weer de nodige onderwer-
pen, die we onder de aandacht willen 
brengen.
We constateren tot ons genoegen, dat 
onze dekkingsgraad zich positief blijft 
ontwikkelen.

Aan het eind van het eerste kwartaal van 
dit jaar staan we op 117% en naderen ons 
zogenaamde vereist eigen vermogen 
niveau. De ontwikkeling van de dekkings-
graad is maandelijks te volgen op onze 
website www.pstpensioen.nl.

In tegenstelling tot 2011 was 2012 voor 
PST een goed beleggingsjaar. Het 
jaarrendement kwam uiteindelijk uit op 
13,2%! Het belegd vermogen van het 
fonds steeg met € 84 miljoen tot € 838,5 
miljoen. Eind 2012 kwam de dekkings-
graad uit op 112,9%. Hierin zijn de 
positieve effecten als gevolg van een 
andere rekenmethodiek (Ultimate 
Forward Rate) en het rendement op de 
beleggingen, maar ook het negatieve 
effect van de invoering van weer een 
nieuwe overlevingstafel verwerkt. Verder 
zijn onze verplichtingen in 2012 met 
€ 47,1 miljoen toegenomen tot  
€  743 miljoen.

In tegenstelling tot een groot aantal 
fondsen dat dit jaar de pensioenuitkerin-
gen heeft moeten verlagen, kon PST de 
pensioenen met een gedeeltelijke toeslag 
per 1 januari 2013 met 0,5% verhogen.

De discussie over een verdere aanpassing 
van de AOW leeftijd houdt de gemoe-
deren nog steeds bezig. De AOW 
 uit kering gaat inmiddels later in dan 
voorheen. Niet op 65 jaar maar op 65 plus 
1 maand. Vervolgens zal dit per jaar 
geleidelijk worden verhoogd tot uiteinde-
lijk 67 jaar. Of dit tempo nog verder 
versneld zal worden, hangt af van de 
aanvullende afspraken, die hierover in 
“Den Haag” al dan niet nog worden 
gemaakt.

Ook de discussie over ons pensioenstelsel 
is nog altijd niet afgerond. Uiterlijk in 2014 
moet duidelijk zijn, of en zo ja wat er ten 
opzichte van de huidige regelingen 
gewijzigd zal gaan worden. De invoering 
hiervan zal zoals het er nu naar uitziet 
ingaan begin 2015. 

In pensioenland gebeurt meer dan ooit 
daarvoor. Mijn advies is: blijf de ontwik-
kelingen volgen via de media. Ook via de 
PST website zullen we blijven berichten 
over belangrijke pensioenonderwerpen.

Hans Kestens, voorzitter bestuur PST

Anton Bil

Sinds november 2012 is Anton Bil bestuurslid van Pensioenstichting Transport. In die functie zet hij zich in om het 
vermogen en de gelden die PST in beheer heeft zo goed mogelijk in te zetten voor de verzekerden. Het doel? 
Iedere deelnemer zo lang mogelijk een goed pensioen garanderen.

Bestuurslid Anton Bil van PST trad aan in november 2012 

‘Het beheer van die pensioengelden is een 
zware verantwoordelijkheid’, vindt Anton. ‘Al 
helemaal als je bedenkt dat je één dag in de 
week werkt voor je latere pensioen. Van alle 
salariskosten gaat 20% op aan premie en 
overige kosten. Een percentage dat ik erg 
hoog vind. Het kabinet zou het aantrekkelijk 
moeten maken om extra te sparen voor je 
pensioen. Bijvoorbeeld door het verruimen 
van fiscale mogelijkheden.’
Werknemers zijn zich er lang niet altijd 
bewust van dat het opbouwen van pensioen 
een belangrijk onderdeel is van hun arbeids-
voorwaarden, vindt Anton Bil. ‘Mijn ervaring 
is dat veel mensen tot pakweg hun 45ste zich 
nagenoeg niet met hun pensioen bezig 
houden, gek genoeg. Pas als ze ouder 
worden en pensionering meer in zicht komt, 
willen ze weten hoeveel geld ze dan ontvan-
gen. Je zou wensen dat dit anders is.’

Volgens Anton los je die desinteresse niet 
alleen op door meer en beter te communice-
ren. Op dat vlak is in de voorbije jaren echt 
ongelooflijk veel verbeterd. Met dank aan de 
HR-afdelingen van bedrijven en aan het 
pensioenfonds zelf. ‘Mensen krijgen uit het 
oogpunt van berichtgeving en informatie-
voorziening geregeld een pensioenoverzicht, 
bij veranderingen worden ze persoonlijk 
geïnformeerd en er zijn talloze pensioen-
kranten, websites en nieuwsbrieven. Ook de 
media, de politiek en de vakbonden beste-
den meer dan ooit aandacht aan pensioenen.
‘Wel vind ik dat het vooral “zenden” is wat we 
doen’, laat hij nog weten. ‘Mede door onze 
cultuur van e-mail en social media is er vaak 
sprake van éénrichtingsverkeer. Misschien 
moeten we meer bijeenkomsten houden 
waar de mensen naartoe komen om er hun 
persoonlijke verhalen te vertellen en vragen 

neer te leggen. Blijft echter: je zal als deel-
nemer ook zelf in actie moeten komen en 
belangstelling tonen.’
Zijn bestuurslidmaatschap bij PST kost Anton 
Bil per maand gemiddeld twee dagen. Die 
gaan op aan vergaderingen en bijeenkom-
sten, maar vooral aan het bestuderen van 
stukken. ‘Wat ik al vermoedde, heb ik het 
voorbije halve jaar wel bevestigd gekregen’, 
vertelt hij. ‘Het pensioenwezen is complex en 
vraagt voortdurend aandacht. Ontwikkelin-
gen gaan immers razendsnel. Het is daarom 
goed dat ik in het begin een speciale 
pensioencursus heb gevolgd om in deze 
materie goed thuis te raken. Dat is te meer 
zo, omdat ik me medeverantwoordelijk voel 
voor het beheer van alle gelden om onze 
deelnemers een goed pensioen te kunnen 
bieden. Gelukkig slagen we daar tot nu toe 
nog prima in bij PST.’

‘Het beheer van ons vermogen is 
verantwoordelijk werk’

• Naam: Anton Bil (46)
• Partner: Yvonne, we hebben één dochter van 

twaalf en eentje van zeventien
• Functie: Senior HR Director DHL Global 

Forwarding / Freight Benelux 
• Privé: Ik vind het belangrijk dat je kunt 

blijven genieten van de gewone zaken in het 
leven. Bijvoorbeeld dat we met ons gezin 
gezond blijven en dat onze dochters het op 
school naar hun zin hebben en het goed doen.

• Toekomstdroom: Een huisje in Italië, bij 
voorkeur in Umbrië. En als dat niet lukt een 
camper om mee door het land te trekken. 
Beide lijken me geweldig!

• Belangrijk: Dat de werkgelegenheid in 
Nederland snel weer herstelt. Ik maak me 
grote zorgen over het aantal banen dat steeds 
kleiner wordt. Ook de positie van ons land in 
Europa is aan inflatie onderhevig. Ik vind dat 
jammer en zou het graag anders zien.

• Tip: Omdat niet zeker is dat onze pensioenen 
tot in lengte van dagen op hetzelfde niveau 
blijven, raad ik mensen aan om te sparen en 
een buffer op te bouwen. En als je een eigen 
huis hebt zoveel mogelijk je hypotheek af te 
lossen. Geef ook geen geld uit dat je niet hebt: 
dat voorkomt veel ellende.
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‘Ons Doel: op de lange 
termijn de opgebouwde 

pensioenen veilig stellen’

Het gesprek

‘In control blijven is wat 
 daadwerkelijk telt’
Hoewel hij zelf nog een flink aantal jaren te gaan heeft voordat hij kan genieten van zijn pensioen, is Edwin Zwiers er 
toch vrijwel dagelijks mee bezig. Als controller bij PST houdt hij zich intensief bezig met pensioenmaterie en kan hij als 
geen ander een inkijkje geven in de jongste ontwikkelingen. 

Wat betekent dat volgens jou?
‘Een toenemende onzekerheid over onze 
pensioen  uit kering. En omdat de meeste 
mensen weinig kennis in huis hebben als het 
om hun pensioen gaat, leidt dit tot onzekerheid 
die al snel omslaat in onrust of zelfs onnodige 
paniek.’

Kun je schetsen hoe ons pensioenland er tot voor 
kort uitzag?
‘De opbouw van pensioenen in Nederland was 
vrijwel uitsluitend voorbehouden aan overheid 
en werkgever. De B.V. Nederland zorgde ervoor 
dat iedere landgenoot op zijn 65ste AOW kreeg 
en via de werkgever werd premie ingelegd voor 
aanvullend pensioen. Die vanzelfsprekende 
situatie dat “alles goed was geregeld”, is er niet 
meer.’

Edwin Zwiers over pensioenen en de toekomst daarvan

Begrijp je dat deelnemers zich ongerust maken 
over hun pensioen?
‘Ik kan me dat voorstellen. Toen in 2011 het 
Pensioenakkoord tot stand kwam, zorgde dat 
voor veel ophef en discussie. Daardoor kwam 
er meer aandacht in de media voor de risico’s 
die fondsen én deelnemers lopen bij het veilig 
stellen van pensioengelden.’

Over welke risico’s heb je het dan?
‘Sla er de krant maar op na of kijk op internet. 
Mensen leven langer, de rente waarmee pen
sioenfondsen hun verplichtingen contant moeten 
maken is al tijden onwijs laag en de rendementen 
op staatsobligaties en andere beleggingen zijn 
niet meer vanzelfsprekend hoog. Het gevolg is 
een lagere dekkingsgraad en daardoor minder 
snel de mogelijkheid om te indexeren.’

Hoe ziet dat landschap er nu dan uit?
‘We moeten allemaal langer doorwerken, 
krijgen later dan voorzien onze AOW en door 
de financiële crisis is niet altijd meer zeker 
hoeveel pensioen we straks ontvangen. Van de 
deelnemers wordt verwacht dat zij ook zelf hun 
voorzieningen treffen. PST doet er natuurlijk 
alles aan om de gevolgen van deze ontwikke
lingen goed op te vangen en de deelnemers 
hierover te informeren. Doel hiervan: op de 
lange termijn de opgebouwde pensioenen veilig 
stellen.’

Wat is jouw rol bij PST?
‘Als controller houd ik toezicht op het 
vermogens beheer van PST. Verder bereid ik de 
vergaderingen van de beleggingscommissie 
voor en houd ik me bezig met integraal 

risico management. Hiervoor is twee jaar 
geleden een raamwerk opgezet dat naast 
financiële zaken ook juridische aspecten, 
integriteit, transparantie, uitbestedingen, 
informatie technologie en meer omvat. We 
doen dat om “in control” te blijven en erop toe 
te zien dat binnen de gegeven kaders maximaal 
rendement behaald wordt om alle deelnemers 
een fatsoenlijk pensioen te kunnen blijven 
bieden.’

Hoe zie jij de verhouding jongeren - ouderen voor 
wat betreft het pensioen?
‘Er moet een gezond evenwicht tussen jong en 
oud zijn. We moeten de lasten eerlijk verdelen. 
Het kan niet zo zijn dat ouderen enkel de lusten 
hebben en jongeren vooral de lasten dragen. De 
solidariteit die ons pensioenstelsel kenmerkt 
moet van twee kanten komen.’

• Naam: Edwin Zwiers (43)
• Getrouwd met: Sharita, samen hebben we 

twee dochters van zes en acht jaar 
• Genoeg pensioen: hoewel ‘genoeg’ een 

relatief begrip is, ga ik ervan uit dat ik 
straks voldoende pensioen heb opge
bouwd om daar comfortabel van te 
kunnen leven. Daarnaast zorgen we 
bijvoorbeeld voor een spaarpot.

• Blij met: voordat we onze kinderen 
hadden, hebben we samen veel buiten
landse reizen gemaakt. Dat willen we 
graag opnieuw oppakken. PST heeft een 
prima pensioensysteem met onder meer 
een eindloonregeling. Onvoorziene 
zaken daargelaten kan dit ons in staat 
stellen om ook na mijn pensionering de 
koffers te pakken en erop uit te trekken.

• Minder blij met: veel deelnemers 
hebben nog steeds weinig interesse voor 
hun pensioen. Ze weten maar half of niet 
hoe pensioenfondsen hun rendement op 
peil houden en wat hiervoor nodig is. 
Als ze dat wel wisten zou er denk ik veel 
meer begrip en minder onrust onder 
deelnemers zijn.

• Tip: denk goed na over wat je per maand 
netto nodig denkt te hebben als je met 
pensioen gaat. Kijk bijvoorbeeld eens op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl en laat je 
goed adviseren door een specialist. Ook 
als je voor dit advies moet betalen!

• Toekomstdroom: als onze kinderen 
ouder zijn willen we opnieuw gaan reizen 
en de wereld verder ontdekken. Dat hoop 
ik zo lang mogelijk te blijven doen, al 
helemaal als ik met pensioen ben.
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www.mijnpensioenoverzicht.nl
Log in met je DigiD (de digitale code van de 
overheid) en bekijk je totale inkomen na 
pensionering. Zowel de AOW als je pensioen 
worden getoond. Niet alleen als een bruto 
bedrag per jaar, maar ook als een netto bedrag 
per maand. Zo kun je meteen kijken hoe je 
huur, hypotheek of andere uitgaven erin 
passen.

www.pstpensioen.nl
Onze eigen website biedt je alle informatie 
over het pensioen dat je opbouwt bij  
Pensioenstichting Transport. Je leest er heel 
overzichtelijk wat gebeurtenissen in je leven 
betekenen voor je pensioen, wat er voor je 
geregeld is en wat je zelf kunt regelen.

Uit de actualiteit...

Zes handige sites over je pensioen

www.pensioenkijker.nl
‘Zit je pensioen wel goed?’ Die vraag staat 
prominent op deze onafhankelijke website. 
Klik erop en je kunt de Pensioen APK doen. In 
een minuut of 7 weet je of je nog eens goed 
naar je pensioen moet kijken en wat je 
eventueel nog aan je pensioen kunt doen. 
Verder veel algemene pensioeninformatie.

Is dat alles?

Natuurlijk niet. Ook op de volgende 
webadressen kun je informatie vinden 
die handig is voor je pensioen:
• www.ombudsmanpensioenen.nl 
• www.rijksoverheid.nl 
• www.samenstajijsterk.nl

Wie een vraag over pensioen heeft, zoekt het antwoord vaak online. Een flinke klus, want het wereldwijde web biedt zoveel 
informatie dat de meeste mensen door de bomen het bos niet zien. Een overzicht van handige pensioenwebsites.

www.vrouwenpensioen.nl
Deze website belicht speciaal voor vrouwen 
wat er met het pensioen gebeurt als je werk, 
studie, of inkomenssituatie verandert. ‘Want 
al werkende spaar je voor je pensioen. En werk 
je wat minder, dan spaar je ook wat minder.’ 
De site is een initiatief van Platform Vrouwen
pensioen.

www.weetwatjeweet.nl
Wat weet je over pensioen? Toezichthouder de 
AFM (Autoriteit Financiële Markten) biedt op 
deze website kennistesten over allerlei 
financiële onderwerpen, ook over pensioen. 
Welke soorten oudedagsvoorziening zijn er 
bijvoorbeeld en wanneer heb je recht op 
uitkering van je pensioen? Doe de test en weet 
wat je weet.

www.svb.nl
De Sociale Verzekeringsbank voert niet alleen 
de AOW uit, maar ook de nabestaandenuitke
ring Anw. Wanneer heb je er recht op en hoe 
hoog zijn die uitkeringen? Informatie hierover 
vind je op deze website. 

5



‘Wanneer start voor mij de AOW?’
Kijk op de website van de Sociale 
Verzekeringsbank, www.svb.nl. Vul je 
geboortedatum in en je ziet wanneer 
voor jou de AOW van start gaat.

Stel je wordt op 21 juni 2013 65 jaar
Hoe werkt dat dan:

 – je AOW start op 21 juli 2013;
• in juni 2013 ontvang je geen AOW;
• in juli 2013 ontvang je AOW over de 

periode 21 juni t/m 31 juli 2013;
• in augustus 2013 ontvang je de 

eerste volledige (maandelijkse) 
AOW-uitkering.

 – je gaat vanaf 21 juli 2013 minder 
belasting betalen over je inkomsten.

Meer weten?
Op de website vind je meer informatie 
over eerder stoppen met werken. Kies op 
www.pstpensioen.nl voor ‘Bijna met 
pensioen?’.

Het scharniermoment

‘Kan ik nog eerder met pensioen?’ 

Tijdens je leven krijg je onvermijdelijk te maken met scharniermomenten: gebeurtenissen die te maken hebben 
met pensioen. Aan het eind van je loopbaan stoppen met werken is er zo één. Wanneer kun je met pensioen? En 
hoe sluit het pensioen aan op de AOW?

De leeftijd waarop mensen in Nederland 
gemiddeld met pensioen gaan stijgt. In 2012 
was dat 63,5 jaar; een jaar eerder nog 63 jaar. 
In 2012 was 42% van degenen die met 
pensioen gingen 65 jaar of ouder. Dat is een 
grote groep. Maar deze cijfers betekenen ook 
dat velen nog graag stoppen met werken 
voordat ze 65 jaar worden. 

Allerlei redenen
‘Nu ben ik nog gezond,’ zegt de één. ‘Ik zie 
om mij heen veel mensen overlijden. Dat is 
voor mij een teken om meer te gaan genie-
ten van het leven. Vóór mijn 65ste stoppen 
met werken hoort daarbij.’ Een ander bekijkt 
het meer financieel: ‘Op mijn 63ste is mijn 
pensioen acceptabel als ik dat vergelijk met 
mijn huidige salaris. Ik hoef niet nog langer 
door te werken om een hoger pensioen te 
bereiken. Ik vind het dan wel goed geweest.’

Let erop wanneer je AOW ingaat

 
Je kunt al  vanaf je 55ste met pensioen

Eerder stoppen kan nog steeds
Je zou het met alle berichten over langer 
doorwerken bijna vergeten, maar eerder 
stoppen met werken kan nog steeds. 
Standaard start je pensioen van PST als je 65 
wordt. Maar je kunt het al tien jaar eerder 
laten ingaan, vanaf je 55ste. Hou dan wel 
rekening met het volgende:

 – doordat je vroeger stopt met werken, bouw 
je in totaal minder pensioen op;

 – doordat je pensioen eerder start, moet je er 
langer mee doen;

 – tot aan het bereiken van de AOW-gerech-
tigde leeftijd ontvang je nog geen AOW van 
de overheid.

De AOW start steeds later
Hou er wel rekening mee dat je steeds later 
AOW krijgt en dat je inkomen vanaf diezelfde 
datum pas onder het gunstigere belasting-
tarief voor senioren valt. In 2013 is dat tot en 
met november precies een maand na je 
65ste verjaardag; in december 2013 en in 
2014 tot en met oktober is dat precies twee 
maanden na je 65ste verjaardag. 

Wil je eerder stoppen?
Geef dat dan bij je werkgever aan. Ben je nog 
geen 60, onderteken dan een intentieverkla-
ring waarin je aangeeft dat je niet meer van 
plan bent betaald werk te gaan doen. Geef je 
pensioendatum minstens een half jaar van te 
voren door aan PST.
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‘Moet je je pensioen verdelen als je gaat scheiden?’
Een huwelijk begint doorgaans mooi en sfeervol. Een trouwjurk, een bruidsboeket, een feest. Het is heel  ingrijpend als na verloop van tijd blijkt dat de relatie 
geen stand houdt. Wie gaat waar wonen? Kun je je huis nog betalen? Hoe regel je het voor je kinderen? Het pensioen is het laatste waaraan je denkt. Toch is 
het zaak daar goed naar te kijken.

De vraag over…

‘De wet zegt dat een deel van je 
 op gebouwde pensioen van je 

expartner is’

Hoe langer je al gewerkt hebt als je gaat 
scheiden, hoe ingrijpender de gevolgen voor 
je pensioen kunnen zijn. Je hebt dan immers al 
een hele poos pensioen opgebouwd. In feite is 
je pensioen een grote pot met geld. En de wet 
zegt dat een deel daarvan van je ex-partner is.

Pensioen na overlijden
Je ex-partner heeft in elk geval recht op 
partnerpensioen nadat jij overlijdt. Het gaat 
om het partnerpensioen dat je tijdens deze 
relatie hebt opgebouwd. Je ex-partner krijgt 

dit uitgekeerd vanaf het moment dat je 
overlijdt tot het moment waarop hij of zij zelf 
overlijdt. Krijg je zelf na verloop van tijd een 
nieuwe partner, dan is er na jouw overlijden, 
minder partnerpensioen voor die nieuwe 
partner beschikbaar. Je ex heeft immers recht 
op een belangrijk deel.

Pensioen voor de oude dag
Je partner heeft in principe ook recht op de 
helft van het ouderdomspensioen dat je 
tijdens deze relatie hebt opgebouwd. Je kunt 

hierover andere afspraken maken:
 – je kunt het niet in twee helften verdelen, 
maar in een andere verhouding;

 – je kunt niet het pensioen verdelen dat je 
tijdens de relatie hebt opgebouwd, maar 
over een andere periode;

 – je kunt deze twee mogelijkheden combine-
ren.

Regel het op tijd
Als je binnen twee jaar nadat de scheiding 
een feit is de zaken regelt, dan is dat het 

Pensioen en scheiden

Voor wie gelden deze regels? 

  Geldt wel na: Geldt niet na: 

 Partnerpensioen – een huwelijk – een geregistreerd partnerschap
 voor de ex-partner: – samenwonen met een samenlevingsovereenkomst – samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst 

 Ouderdomspensioen – een huwelijk – samenwonen met een samenlevingsovereenkomst
 verdelen: – een geregistreerd partnerschap – samenwonen zonder samenlevingsovereenkomst

De belangrijkste informatie over 
pensioen na een scheiding staat hier 
op een rij. Er zijn nog meer mogelijk
heden. Je ex kan bijvoorbeeld 
afstand doen van het partner
pensioen. En jullie kunnen besluiten 
een deel van je pensioen af te splitsen 
in een zelfstandig pensioen voor je 
expartner. Meer informatie hierover 
vind je op www.pstpensioen.nl, 
einde relatie.

Meer weten?

handigst. Je ex-partner krijgt zijn of haar 
ouderdomspensioen dan later rechtstreeks 
van het pensioenfonds. Wacht je langer dan 
die twee jaar, dan moet je het pensioen straks 
elke maand aan je ex overmaken.
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Pensioenoverzicht
Werk je nog, dan krijg je elk jaar een Uniform 
Pensioenoverzicht van PST. In dit overzicht 
lees je hoeveel pensioen je al opgebouwd 
hebt. Je leest ook hoeveel pensioen je nog zult 
opbouwen als je blijft werken tot aan je 
pensionering. Ga je uit dienst, dan krijg je nog 
één keer in de vijf jaar een Uniform Pensi-
oenoverzicht van PST. Ben je eenmaal met 
pensioen dan krijg je weer elk jaar een 
pensioen overzicht.

Dekkingsgraad
De verhouding tussen het kapitaal dat een 
pensioenfonds in kas heeft en het kapitaal dat 
nu en in de toekomst nodig is om alle 
 pensioenen uit te kunnen betalen. Is er precies 
evenveel in kas als nodig is, dan is de dek-
kingsgraad 100%. De overheid stelt eisen aan 
de dekkingsgraad van pensioenfondsen. De 
dekkingsgraad van PST moet minstens 104,1% 
zijn, liever nog 121,4%. Op de website  
www.pstpensioen.nl zie je de actuele 
 dekkingsgraad.

Actuaris
De actuaris houdt bij hoe het pensioenfonds 
er financieel voor staat. Zo berekent hij elke 
maand en elk kwartaal of er genoeg geld is om 
alle pensioenen (nu en in de toekomst) te 
kunnen betalen. Ook adviseert hij het bestuur 
van PST bij besluiten die gaan over de 
financiële positie van het pensioenfonds.

Pensioengrondslag
Dat is het deel van je salaris waarover je 
pensioen opbouwt. Je bouwt namelijk niet over 
je hele salaris pensioen op. Bij de opbouw wordt 
er al rekening mee gehouden dat je later ook 
AOW van de overheid krijgt. Dat bedrag 
(franchise) wordt eerst van je salaris afgetrokken, 
voordat je pensioen berekend wordt. Het salaris 
dat daarna overblijft, is de pensioengrondslag.

Partnerpensioen
Dit pensioen ontvangt je partner nadat jij 
overleden bent. Vroeger was er een weduwen-
pensioen. Die term was duidelijker, maar er 
zijn uiteraard ook weduwnaars die pensioen 

Pensioengrondslag, waardeoverdracht, pensioenverevening. Een willekeurige greep uit het jargon van de pensioen-
wereld. Wat uitleg is wel op zijn plaats. In deze rubriek veelgehoorde termen mét uitleg.

Jargon vertaald
PENSIOEN VOOR DUMMIES

Concept 

Zuiderlicht

Tekst & opmaak

AZL Marketing & Communicatie

Fotografie 

De Beeldredaktie
Erasmus Wolff/shutterstock.com
 
Vormgeving & Illustratie

AZL Marketing & Communicatie

Drukwerk

SchrijenLippertz

Uitgever

Pensioenstichting Transport

Colofon

Je kunt ons...

krijgen na het overlijden van hun partner. 
Vandaar dat de naam in de jaren ’90 van de 
vorige eeuw veranderd is in partnerpensioen.

Waardeoverdracht 
Als je een nieuwe baan krijgt, ga je vaak 
pensioen opbouwen bij een ander pensioen-
fonds. Het pensioen dat je bij je vorige baan 
hebt opgebouwd mag je meenemen naar je 
nieuwe pensioenregeling. Dat heet waarde-
overdracht. Als je dit binnen zes maanden 
aanvraagt bij je nieuwe pensioenfonds, zijn 
pensioenfondsen verplicht eraan mee te 
werken. Voorwaarde is wel dat hun financiële 
positie dit toelaat.

Pensioenverevening
Als je na een huwelijk of een geregistreerd 
partnerschap uit elkaar gaat, moet je je 
pensioen delen met je ex-partner. Dat wordt 
wel pensioenverevening genoemd. De term 
komt van de naam van de wet waarin dit 
geregeld is: de Wet verevening pensioen-
rechten bij scheiding.

… alle vragen stellen die je wil. Houd daarbij 
jouw klantnummer bij de hand. Dan kunnen 
wij jou sneller helpen. Je vindt jouw klant
nummer bovenaan elke brief en op elk 
pensioenoverzicht dat je van ons krijgt.

Contact

PS
T.

13
.7.

2a

… bellen
Op 045  576 39 31 is de helpdesk van PST 
bereikbaar. Op werkdagen van 8.30 tot 
17.00 uur.

… mailen
Via pfpst@azl.eu. Zeven dagen per week, 
24 uur per dag.

… schrijven
Stuur jouw brief naar PST, Postbus 4471,  
6401 CZ  Heerlen.  
Let erop dat je jouw brief ondertekent.

Kijk op onze website
Op www.pstpensioen.nl vindt je veel informatie 
over ons fonds en over pensioen in het algemeen.

Binnen Europa komt er één systeem voor 
het doen van betalingen. Daarom krijgt 
iedereen een International Bank Account 
Number, IBAN. Vanaf 1 februari 2014 
kunnen betalingen alleen nog gedaan 
worden met het IBAN.

‘Dus ik krijg ook een IBAN?’
Dat klopt. Je IBAN heeft je huidige 
Nederlandse bankrekeningnummer als 
basis. Dit wordt aangevuld met een 
landcode, een controlegetal en voorloop
nullen. Uiteindelijk kent het 18 posities. 
Voor buitenlandse rekeningnummers is 
dat anders.

‘Moet ik mijn IBAN bij PST 
doorgeven?’
Nee, dat is niet nodig. Wij hebben de 
admini stratie van de pensioenen onder
gebracht bij AZL en AZL zet alle bank
rekeningnummers om in de internationale 
nummers. 
Wil je je pensioen op een ander rekening
nummer ontvangen, dan kun je dat 
doorgeven. Wil je dan meteen je IBAN 
doorgeven, dan kun je dat opzoeken op de 
website www.ibanbicservice.nl.

Meer weten over IBAN?
Kijk op www.overopiban.nl.

Zij beantwoorden graag uw vragen: Theo Wefels, Ruud Leufkens, Tobias Teneij, Natasja Ernst, Sander Heijne, Priscilla Roumans, René Vanwersch,  

 Audrey Lemmerling, Rob Voragen, Ruth Roscios, Lionne Sipers, Janine Ooteman, Cindy Reulen

‘Wat is IBAN?’
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