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Juli 2016

Informatie voor deelnemers en gepensioneerden van Pensioenstichting Transport

• Naam: Kees Meijer
• Privé: getrouwd
• Baan: customer service medewerker export, 

DHL Global Forwarding op Schiphol 
(tot 1 juni 2016)

• Genoeg pensioen: ‘Ja, ik denk het wel.’
• Blij met: ‘Dat ik in een periode met pensioen 

ga waarin de pensioenen nog goed zijn.’
• Minder blij met: ‘Dat de pensioenen niet 

meer jaarlijks verhoogd kunnen worden met 
een percentage. Prijsstijgingen worden dus 
niet bijgehouden. Dan wordt je pensioen in 
feite minder waard.’

• Tip: ‘Kijk niet alleen naar je primaire 
arbeidsvoorwaarden (salaris), maar ook naar 
je secundaire arbeidsvoorwaarden, want 
pensioen is uitgesteld salaris. Dus het is best 
belangrijk dat je dit minimaal één keer per 
jaar checkt.’
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Verder in deze Pensioenkrant:

P3 

Wat weet jij van…
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Test jezelf
Hoe goed ken jij je pensioen? 
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Partner aanmelden
Belangrijker dan jij denkt!

P7 

Jaarverslag
De highlights over 2015

Klussen in huis, sporten, meer tijd voor vrienden. Dat waren de plannen van Kees Meijer, voordat hij met pensioen ging. 
Nu hij een maand met pensioen is, pakt hij ze stuk voor stuk op. Alles op zijn tijd, want niets móet meer, vertelt hij: ‘Ik ben 
altijd met plezier naar het werk gegaan. Maar als je het niet meer hoeft, is dat ook best lekker hoor.’

Kees Meijer (64) zet de knop om in de eerste maand van zijn pensioen

‘Je zet de knop om: alles op zijn  
tijd, want niets móet meer’ 

Kees Meijer werkte tot 1 juni 2016 bij DHL 
Global Forwarding. Na een loopbaan van 
45 jaar zette hij een punt achter zijn carrière 
om te genieten van zijn stuwmeer aan verlof
dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van 
zijn pensioen.

Passie
De passie voelt hij nog steeds voor zijn werk: 
‘Je regelt dat de zending binnenkomt, in het 
vliegtuig past en aan de andere kant van de 
wereld geleverd wordt. Mijn grootste zending 
ooit waren speciale pijpen voor de olie 
industrie in Venezuela. Stukken van 7 tot 
10 meter lang, in totaal 112 ton. Dat was een 
enorme puzzel om het in een vliegtuig te 
krijgen. Wel leuk als het lukt het er allemaal in 
te krijgen.’

Toen ging de wekker nog af om 6 uur 
’s  morgens en bleven alle klussen thuis liggen 
tot in het weekeinde. En toen sprak hij zijn 
vrienden op verjaardagen en kwam hij alleen 
aan zijn hobby tuinieren toe als het in het 
weekeinde mooi weer was.

Nu, na een maand pensioen, ziet zijn leven er 
anders uit. De wekker is niet meer nodig. In 
huis worden de uitgestelde, grote klussen stuk 
voor stuk opgepakt en in één keer afgemaakt. 
Het onkruid in de tuin krijgt geen kans meer 
en met vrienden wordt spontaan afgesproken 
voor een fietstocht of museumbezoek. Het 
komt er ook vaker van om te gaan sporten.

De knop om
‘Het voelt anders dan een lange vakantie, want 
op een vakantie weet je dat je terug moet. Je 

zet de knop om: niets móet meer. Er zit geen 
druk meer achter. Dat voelt voor mij niet als 
een ‘zwart gat’. Ik ben altijd bezig. Misschien 
dat ik het werk voor de Ondernemingsraad ga 
missen. Je bent toch betrokken bij je bedrijf. 
Wie weet pak ik straks  vrijwilligerswerk op.’

Fulltime thuis
‘Reizen gaan we nog niet. Mijn vrouw 
 Carla (60) werkt nog twee jaar door. Het is voor 
haar overigens ook wennen dat ik fulltime 
thuis ben in plaats van fulltime aan het werk. 
Als haar pensioen ingaat, zullen we vaak in 
Griekenland te vinden zijn, schat ik zo in. We 
zijn allebei Griekofielen. Ooit hadden we het 
idee om in dat prachtige land op een eiland te 
gaan wonen. Maar buiten de vakantietijd is het 
volgens mij toch gezelliger in Nederland. Dus 
we blijven lekker hier.’



Nr. 12  ///  juli 2016 2PENSIOENKRANT

PENSIOEN IN DE PRAKTIJK

Hoe regel je  
pensioenzaken online?

Via onze website www.pstpensioen.nl kun je 
je pensioenzaken online regelen op een 
moment dat jou uitkomt. Hiervoor is een 
beveiligde omgeving ingericht: 
Mijn  Pensioencijfers. Je logt in met je DigiD. 
Dit is de code die je ook gebruikt als je inlogt 
op de website van de overheid of de 
Belastingdienst.

Pensioenoverzicht in één oogopslag 
Als je inlogt in Mijn Pensioencijfers zie je in 
één oogopslag hoeveel je hebt opgebouwd 
bij ons pensioenfonds. Je ziet ook hoeveel 
pensioen je kunt verwachten als je straks 
stopt met werken of als je onverhoopt ziek 
wordt en niet meer kunt werken.
Wil je weten of het genoeg is? Klik dan op 
de button ‘Maar is dit genoeg?’. Dan kom 
je uit in de Pensioenschets waarin je 
 spelenderwijs je toekomstige huishoud-
boekje kunt invullen (zie ook het artikel 
verderop in deze Pensioenkrant).

Direct online regelen
Je vindt hier ook de formulieren om 
 pensioenzaken direct te regelen, zoals de 
partner aanmelden waarmee je samen-
woont, een aanvraag indienen om je 
pensioen mee te nemen van je oude 
pensioenfonds, een e-mailadres doorgeven 
of je correspondentieadres wijzigen.

Als gepensioneerde ontvang je elke maand 
een pensioenuitkering van ons fonds. In dit 
bedrag is je vakantiegeld al opgenomen. 
Eigenlijk ontvang je elke maand een stukje 
(om precies te zijn 1/12e deel) van het 
vakantiegeld in je pensioenuitkering. 
Ontving je tijdens je werk een vaste extra 
uitkering waarover pensioenpremie werd 

afgedragen? Dan is deze opgenomen in 
het pensioen dat je elke maand van ons 
 ontvangt omstreeks of rond de 23ste. Wil je 
precies weten wanneer je pensioen op je 
bank rekening bijgeschreven wordt? 
De  betaaldata vind je op onze  website  
www.pstpensioen.nl. 

Waarom krijg je geen vakantiegeld?

Bijgeteld

Pensioenfondsen hebben het bijna allemaal financieel moeilijk. Er is te weinig 
vermogen om (in de verre toekomst) aan alle pensioenverplichtingen te kunnen 
voldoen. Ook zijn er fondsen met te weinig vermogen om eventuele verliezen op 
de beleggingen op te vangen. Ook onze financiële positie is slechter dan vereist. 
Daarom hebben we een herstelplan ingediend. Toch staat PST er niet zo slecht 
voor als veel andere fondsen.

De belangrijkste oorzaken
De problemen worden vooral veroorzaakt door 
ontwikkelingen waar het bestuur van ons fonds 
geen of weinig invloed op heeft. Ten eerste is de 
rente historisch laag. Een lage rente maakt lenen 
goedkoper. Dat is goed voor de economie, 
omdat je makkelijker geld kunt lenen. Maar een 
lage rente maakt sparen minder interessant. 
 Pensioenfondsen beheren veel vermogen. Wij 
moeten bij een lage rente meer geld opzij zetten 
om op termijn op hetzelfde bedrag uit te 
komen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 
in maart 2016 de belangrijkste rente nog verder 
verlaagd.

De tweede reden is dat de levensverwachting 
sneller stijgt. Nederlanders worden steeds 
ouder. Als deelnemers langer leven, ontvangen 
ze langer pensioen. Dat is duur voor een 
pensioenfonds.

Tenslotte zijn pensioenfondsen door de 
kredietcrisis in 2008 veel geld kwijtgeraakt. De 
beleggingen werden minder waard. Daardoor 
daalde het vermogen. Wij hebben dit inmiddels 
(ruim) terugverdiend. Zo boekte PST in 2014 
een winst van ruim 19,5%. Maar 2015 en de 
start van dit jaar zijn minder rooskleurig. 
Onder tussen verplicht de overheid pensioen
fondsen om grotere financiële buffers aan te 
houden.

Herstelplan ingediend
Onze dekkingsgraad is 114,9% (eind mei 2016). 
Dat betekent dat voor elke € 100 die we moeten 
uitkeren, nu € 114,90 aan vermogen aanwezig is. 
Dat moet eigenlijk ruim € 122 zijn. Er zijn niet 
genoeg reserves. Daarom heeft PST een 
herstelplan ingediend bij de toezichthouder De 
Nederlandsche Bank. In dat herstelplan 
beschrijft het fonds hoe het binnen 10 jaar weer 
boven de vereiste grens komt. 

Wat betekent het voor de pensioenen?
Het jaarlijks verhogen van de pensioenen voor 
(oud) werknemers en gepensioneerden wordt 
moeilijker. Daardoor groeien de (opgebouwde) 
pensioenen niet mee met de algemene prijs
stijgingen. Anderzijds is bij ons ook geen sprake 
van het verlagen van de pensioenen. 

Elke maand publiceren we de actuele stand van 
zaken op onze website www.pstpensioen.nl. Als 
zich bij ons fonds een belangrijke verandering 
voordoet, informeren wij je hierover via de 
website.

Waarom hebben 
 pensioenfondsen het 
financieel moeilijk?
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En andere pensioenvragen 
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COLUMN

Verantwoording

Een pensioenfonds is een hele berg 
verplichtingen en een bijbehorende berg 
geld. De verplichtingen bestaan uit de te 
betalen pensioenen, nu en in de 
 toekomst. Het geld is gelukkig geen 
echte berg (hoe hoog is een berg van 
€  1  miljard?), maar bestaat uit 
 investeringen. De verhouding tussen 
verplichtingen en geld is de dekkings-
graad: een graadmeter over hoe goed 
het  fonds er voor staat. De stand van de 
dekkingsgraad wordt op de website van 
PST gepubliceerd (www.pstpensioen.nl).

Verantwoordingsorgaan
Maar daarmee is niet alles over het fonds 
gezegd. Is de administratie goed 
 geregeld, inclusief de klachtenafhande-
ling? Worden er niet teveel risico’s 
genomen om rendement te halen met de 
investeringen? Hoe wordt de premie 
vastgesteld? De overkoepelende vraag is: 
doet het bestuur het wel goed? Om dat te 
bepalen wordt het fonds in de gaten 
gehouden door het Verantwoordings-
orgaan. Dat is een belangrijke groep 
waaraan het bestuur –de naam zegt het 
al– verantwoording aflegt. Zij kijken 
mede namens u of het goed gaat.  
Heeft het bestuur goede beleidskeuzes 
gemaakt? Wordt dat beleid goed 
 uitgevoerd?

Brede samenstelling
Het gaat daarbij met name om de vraag 
of het bestuur bij zijn beleid rekening 
heeft gehouden met de belangen van 
alle belanghebbenden. Daarom heeft het 
Verantwoordingsorgaan een brede 
samenstelling: werknemers, werkgever en 
gepensioneerden. Wie dit zijn, leest u op 
de website. Gezamenlijk volgen ze het 
bestuur door de informatie die ze krijgen 
over wat er op de bestuurstafel komt. 
Bovendien kunnen ze adviezen geven. 
Het bestuur moet ze zelfs om advies 
vragen als het gaat om het 
communicatie beleid en om heel 
 belangrijke beslissingen.

Doet het bestuur het goed?
Jaarlijks geven zij antwoord op de vraag: 
doet het bestuur het goed? Het bestuur 
geeft het Verantwoordingsorgaan het 
concept jaarverslag en het jaarlijkse 
rapport van een groepje onafhankelijke 
pensioendeskundigen (de Visitatie-
commissie). Op basis van die informatie 
en hun bevindingen gedurende het 
afgelopen jaar velt het Verantwoordings-
orgaan een oordeel, dat opgenomen 
wordt in het definitieve jaarverslag. 
U kunt het lezen –u raadt het al– op de 
website. 
Zo zorgt de aandacht van het 
Verantwoordings orgaan ervoor, dat u 
zich geen zorgen hoeft te maken over uw 
pensioenfonds. En als u zich toch zorgen 
maakt horen zij –en wij– dat graag.

Adri van der Wurff, voorzitter PST
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WAT WEET JIJ VAN...

‘Aan het einde van mijn geld, houd ik altijd een stuk maand over’. Je kent ze wel, die blauwe tegeltjes met de mooiste 
wijsheden. Er zit altijd een kern van waarheid in. Zo ook in dit tegeltje. Hoe ziet het er straks voor jou uit als je met 
pensioen bent? Je kunt het nu gemakkelijk checken met de Pensioenschets van PST. 

…de Pensioenschets 

De Pensioenschets werkt eenvoudig. Je ziet 
wat je nu uitgeeft aan bijvoorbeeld bood-
schappen, eten en vaste lasten. En je ziet of je 
deze stijl van leven straks kunt houden als je 
met pensioen gaat. Hiermee krijg je inzicht in 
je huishoudboekje nu én straks. Maar ook hoe 
je daar zelf invloed op hebt. 

Waar vind je de Pensioenschets? 
Je gaat naar de website www.pstpensioen.nl. 
Daar log je in met je DigiD in Mijn Pensioen-
cijfers. Dan zie je jouw pensioen bij PST in 
cijfers. Maar: is dat voldoende om straks al je 
plannen mee te realiseren? Klik voor antwoord 
op die vraag op de link ‘Maar is dit nu 
 voldoende?’ Dan kom je in de Pensioenschets. 

Hoe werkt het?
Links staat een teller die aangeeft wat je straks 
krijgt: AOW + jouw pensioen bij PST. Rechts 
staat ook een teller. Die staat nu nog op 0. 
Daar komen jouw uitgaven te staan. Sleep de 
icoontjes bovenin (over boodschappen, 
vervoer, wonen, etc) naar het midden en de 
bedragen worden automatisch bij elkaar 
opgeteld. 

De Pensioenschets werkt met gemiddelde 
bedragen van het NIBUD. Weet jij zelf hoeveel 
je nu nodig hebt? Dan kun je dat aanpassen. 
Kies wat op jou van toepassing is en je ziet in 
één oogopslag of jouw pensioen genoeg is. 
Het resultaat is geen precieze berekening, 

maar het geeft je een indicatie. Het is niet 
moeilijk en kost je slechts 10 minuten! 

Tip: voeg ook ander pensioen toe
Voor een totaalbeeld, kun je ook andere 
(netto) pensioenbedragen toevoegen. 
Bijvoorbeeld pensioen dat je opbouwt via 
Bpf Vervoer of pensioen dat je via andere 
werkgevers hebt opgebouwd. Je kunt ook een 
gespaard bedrag toevoegen.

Heb je een partner? Vul ook zijn of haar 
pensioen in! Zo krijg je een beeld van je 
gezamenlijke huishoudboekje na jullie 
pensioen. 



Uit de actualiteit...

Hoe vaak kun jij ‘ja’ antwoorden? 

1. Je weet wat je wilt voor later
Jij hebt een beeld van hoe jouw leven er na je pensioen uitziet. 
Bijvoorbeeld: in welke hobby ’s je tijd gaat steken, of je reizen gaat 
maken en wat je woonsituatie is. 

2. Je weet hoeveel inkomen (en uitgaven) je hebt na je pensioen
AOW-pensioen van de overheid, pensioen van ons fonds plus andere 
pensioenpotjes. Jij weet misschien niet op de euro nauwkeurig 
hoeveel dat in totaal is - dat kan vaak ook nog niet - maar je zit er niet 
ver naast.

3. Dat inkomen is genoeg voor jouw plannen 
Jij weet nu al dat je genoeg geld hebt om na je pensioen van rond 
te komen. Of je weet dat het niet genoeg is en daarom spaar je 
elke maand een bedrag voor extra pensioen, zodat het straks wel 
geregeld is. 

4. Als je situatie verandert, werk of privé, denk jij aan je pensioen
Samenwonen, scheiden, minder werken, nieuwe baan, etc. Jij weet 
dat je moet nagaan of deze veranderingen in je werk of privéleven 
invloed hebben op je pensioen.

5. Je nabestaanden staan niet in de kou
Je checkt elk jaar of je partner op je pensioenoverzicht staat en 
hoeveel partnerpensioen (en wezenpensioen) er is als jij komt te 
overlijden. 

Uitkomsten
4-5x ja
Pensioendeskundig
Gefeliciteerd! Aan jou hoeven we niets meer te vertellen over 
 pensioen. Blijf de actualiteiten volgen via onze website  
www.pstpensioen.nl.

2-3x ja
Pensioennieuwsgierig
Je bent goed op weg! Je vindt pensioen belangrijk en je hebt je 
erin verdiept toen er aanleiding voor was. Check je pensioen elk 
jaar en blijf op de hoogte van de actualiteiten via onze website  
www.pstpensioen.nl.

0-1x ja
Pensioenanalfabeet…
Oeps! Je hebt al wel eens over pensioen nagedacht en je weet dat het 
belangrijk is, maar je bent er nog niet concreet mee aan de slag 
gegaan. Je stelt het uit, omdat je het moeilijk vindt of omdat het nog 
zo ver weg is. Wij helpen je graag om wat meer pensioenkennis te 
 krijgen. Bekijk de opties in het kader hiernaast.

Via Pensioenstichting Transport bouw je pensioen op. Je zou kunnen denken: ‘Het is geregeld, dus ik hoef verder 
niets te doen’. Lekker makkelijk, toch? Neem eens even vijf minuten de tijd voor deze test. Dan weet je zeker of jouw 
aanname klopt.

Pensioen is geregeld. 
Ik hoef niets te doen! Toch?

Hoe kom je meer 
te weten?
UPO
Bekijk je Uniform Pensioenoverzicht dat je 
eind mei ontvangen hebt. Hierin staat een 
overzicht van je pensioen per 1 januari 2016. 

www.pstpensioen.nl
De website is gemaakt voor jou. Maak kennis 
met ons fonds, de pensioenregeling en jouw 
pensioen. 

Mijn Pensioencijfers
Log in met je DigiD op onze website bij 
Mijn Pensioencijfers. Hier vind je niet alleen 
een overzicht van je pensioen, maar kun je 
ook pensioenzaken online regelen. 

Pensioenschets
Heb je een beeld van het pensioeninkomen 
straks? Mooi! Dan wil je vast weten of dat 
genoeg is. Ga in Mijn Pensioencijfers naar de 
Pensioenschets. Binnen 10 minuten heb jij 
antwoord op deze vraag.

Mijnpensioenoverzicht.nl
Bouw je basispensioen op bij Bpf Vervoer? 
Of heb je ook via andere werkgevers 
 pensioen opgebouwd? Log dan in op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een 
 compleet overzicht van je opgebouwde 
pensioenen en het AOW-pensioen van de 
overheid. In bruto en netto cijfers.

Helpdesk PST
Heb je vragen? Bel of mail onze helpdesk. 
Mail naar: pf-pst@azl.eu of bel 088 - 116 2443. 
Onze medewerkers helpen je graag!
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De vraag van...

’Wanneer krijgt mijn partner het 
 partnerpensioen?’

Tommy Damen (34), supervisor DHL Supply Chain in Bergen op Zoom

‘Ik heb mijn partner aangemeld bij het fonds. Dat was een kleine moeite. Als je het niet doet, kan het grote gevolgen hebben,’ 
zegt Tommy Damen. De 34-jarige supervisor is vanaf 1 januari 2016 in dienst bij DHL. Door het startpakket van ons fonds 
kwam hij op het idee om zijn vriendin Evelijne aan te melden voor een partnerpensioen. Maar wat is dat partnerpensioen 
nou precies? ‘Krijgt mijn partner dit pensioen pas als zij met pensioen gaat?’ 

De trigger was de eerste brief die hij als nieuwe 
deelnemer van het pensioenfonds kreeg. Daarin 
las hij dat hij zijn partner kon aanmelden. 
Tommy Damen: “Wij zijn niet getrouwd, maar 
hebben wel al vier jaar een samenlevings
contract.”

Met één briefje geregeld
“Je staat er niet graag bij stil dat je kunt 
overlijden. Ik ben gezond. Het is niet aan de 
orde, denk je. We hebben ook een dochtertje 
Lot van 1 jaar. Je wilt er niet aan denken dat je 
iets overkomt, maar stel dat het gebeurt en je 
partner is niet bekend bij het fonds. Dan krijgt 
ze niets van je pensioen. Zonde, want het is met 
één briefje geregeld.”
 “Toen kwamen we er ook achter dat ik nog niet 

was aangemeld bij het pensioenfonds van mijn 
partner. Het was ons al die jaren niet opgevallen 
dat mijn naam niet op haar Uniform Pensioen
overzicht stond.”

“Pensioen is voor mij een vervanmijnbed
show. Dus ik ben er niet zo mee bezig. Maar 
soms moet je er toch iets voor doen. Als het 
eenmaal geregeld is, heb je er geen omkijken 
meer naar.”

Zelfstandig ondernemer
De kersverse supervisor weet waar hij over 
praat. Voor hij bij DHL in dienst kwam, was hij 
medeeigenaar van een eetcafé: “Als zelfstandig 
ondernemer moet je je eigen verzekeringen en 
pensioen regelen. In het begin zit je op een roze 

wolk, je denkt: ‘dat verdienen we wel’. Maar in 
economisch mindere tijden, spreek je je eigen 
(pensioen)spaarpotje toch sneller aan.”

“Nu ik in dienst ben bij DHL, is mijn pensioen
opbouw automatisch geregeld. Zo merk je 
eigenlijk niet dat je geld opzij zet voor later. 
Je houdt nu minder netto over, maar voor straks 
is je inkomen geregeld. Ik dacht overigens dat 
partnerpensioen ook voor later was. Of krijgt 
mijn partner dat al eerder uitgekeerd?”

Dit zegt de AZL-pensioendeskundige:
Het partnerpensioen krijgt je partner als jij 
komt te overlijden. De hoogte is niet afhanke
lijk van het inkomen van je partner. Dat hangt 
af van hoeveel pensioen jij had kunnen 

opbouwen als je tot je pensioendatum had 
kunnen doorwerken (of hoeveel je hebt 
opgebouwd tot je uit dienst ging.) Je partner 
ontvangt dit pensioen vanaf de eerste van de 
maand van je overlijden, zolang hij of zij leeft.
Als je trouwt of een geregistreerd partnerschap 
aangaat, is het partnerpensioen automatisch 
geregeld. Als je samenwoont, moet je je partner 
hiervoor aanmelden.
Wil je weten hoeveel partnerpensioen er is en 
wie er geregistreerd staat bij ons fonds als 
jouw partner? Log dan in op onze website 
www.pstpensioen.nl. Hier vind je ook het 
 formulier om je partner aan te melden. Je hoeft 
er dus de deur niet meer voor uit om het goed 
te regelen voor je partner.



Het gesprek

Ons pensioenfonds heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO in de huidige samenstelling is er nu zo’n 
 anderhalf jaar. In de pensioenkrant van december is al informatie gegeven over het VO. Wij willen je hierbij graag 
wat meer vertellen over onze visie, taken en bevoegdheden.

Er is een nieuwe pensioenwet gekomen. Deze 
nieuwe wet bepaalt dat het bestuur zijn  besluiten 
moet laten beoordelen door het VO. Verder 
geeft het VO gevraagd en ongevraagd advies 
aan het bestuur en legt het bestuur achteraf 
 verantwoording af aan, de naam zegt het al, het 
verantwoordingsorgaan. Wij doen hiervan elk 
jaar verslag in het jaarverslag.

Wij helpen het bestuur dus in zijn besluit
vorming. Daarbij kijken we met name of het 
bestuur de belangen van alle deelnemers 
evenwichtig heeft afgewogen.

Hoe beoordeelt het VO besluiten?
Het bestuur geeft gestructureerd en schriftelijk 
informatie. Bovendien praat een vertegenwoor
diger van het bestuur ten minste twee keer per 
jaar het VO bij over hoe het bestuur tot bepaalde 
besluiten is gekomen. Op verzoek van het 
bestuur of van het VO vindt bovendien, als daar 
aanleiding voor is, aanvullende mondelinge 

afstemming plaats. Een belangrijk hulpmiddel 
voor ons zijn de notulen van de bestuurs
vergaderingen.

Ieder lid van het VO heeft affiniteit met 
pensioen. Fred Overmeer heeft bijvoorbeeld 
eerder in het bestuur van ons fonds gezeten. 
We hebben ons allemaal laten bijscholen en, als 
dat nodig is, laten we ons adviseren door in en 
externe specialisten.

Actualiteit
In de media worden vaak tegenstrijdige 
 berichten gepubliceerd over pensioenen. Als VO 
houden we dit goed in de gaten en brengen we 
nuance aan. Een voorbeeld hiervan is dat de ene 
econoom van mening is dat het jaarlijks 
verhogen van de pensioenen bij een relatief lage 
dekkingsgraad zeer nadelig is voor de jongere 
deelnemers, terwijl een andere gekwalificeerde 
econoom het tegendeel onderbouwt. 

Nog zo’n feit is dat we in Nederland als enige 
land in Europa met z’n allen € 1200 miljard in 
de landelijke pensioenpot hebben gespaard. 
Ook voor ons fonds geldt dat het pensioen
vermogen is gegroeid. In 2007 was ons 
 vermogen € 700 miljoen bij een dekkingsgraad 
van 160%. Nu is ons vermogen € 1 miljard en is 
de dekkingsgraad ruim 114,9% (eind mei 2016). 
Dat betekent dat we voor elke € 100 die we nu 
en in de toekomst aan pensioen moeten 
uitkeren, in totaal € 114,90 aan vermogen 
hebben, terwijl dat een kleine 10 jaar geleden 
nog € 160 was.

De oorzaak moeten we voornamelijk zoeken in 
de lage rente. De huidige rekenrente is veel 
lager dan vroeger. De rente was in 2007 op 4% 
bepaald en is nu rond de 1,25%. (Meer over de 
actuele dekkingsgraad lees je op pagina 2).

Het rendement op ons vermogen is 
 bevredigend geweest. Daardoor is het 

 pensioenvermogen van ons fonds gestegen. 
Maar er zijn ook risico’s. Beleggingen kunnen 
minder waard worden. Het vergt veel 
 inlevingsvermogen om de balans tussen 
rendement en risico te bepalen. Het VO denkt 
dat het bestuur mogelijk meer rendement kan 
behalen, maar dan zou het risico onver
mijdelijk en onverantwoord stijgen. Het VO 
vindt dit een belangrijk issue en denkt graag 
mee in deze afweging. 

Tot slot zijn we het eens met de stelling dat het 
niet reëel is op de lange termijn een absoluut 
pensioenbedrag met zekerheid te garanderen. 
Met een horizon van 40 of 60 jaar is het, ook 
volgens het VO, onmogelijk om te kunnen 
bepalen wat de euro (en dus ons pensioen) op de 
lange termijn precies waard is. Het is belangrijk 
dat deelnemers dit weten en nadenken over een 
eventuele aanvulling op hun pensioen. 

Het VO: gevraagd en ongevraagd advies 
voor het bestuur

Ingezonden door het Verantwoordingsorgaan (VO)
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Op de foto v.l.n.r.

Audrey van ‘t Hul, Fred Overmeer (vz), Herman Plantenga en Fred van der Koelen (secr).

Niet op de foto maar wel lid van het VO: Martin de Hoon.
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in cijfers 
2015

Het totaal aantal deelnemers van PST 
op 31 december 2015.

De samenstelling van het fonds ziet 
eind 2015 als volgt uit:  

– Actieven deelnemers: 2.086 
– Pensioengerechtigden: 4.421 
– Gewezen deelnemers: 11.268

17.775 

Deelnemers 

Bron: Jaarverslag 2015. Wil je meer informatie? Download het complete jaarverslag vanaf de Documentenpagina van onze website www.pstpensioen.nl/documenten.

4€ 26 

Miljoen

Per jaar betaalt PST in totaal ruim 
€ 26 miljoen uit aan pensioenen. Bijna 
€ 20 miljoen aan ouderdomspensioen, 
ruim € 6 miljoen aan partner-, wezen- en 
invaliditeitspensioen.

Elke maand betaalt ons fonds 4 soorten 
pensioen uit: ouderdomspensioen aan 3.051 
gepensioneerden, partnerpensioen aan 
1.328 weduwe(nare)n en wezen pensioen aan 
42 kinderen. Er is ook een arbeidsongeschikt-
heidspensioen voor werknemers die door ziekte 
niet meer kunnen werken.

De totale som aan vacatiegeld en 
 onkostenvergoedingen voor bestuursleden, 
commissieleden en leden van het verantwoordings-
orgaan. De voorzitter is het enige bestuurslid dat een 
vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden.

€ 71.734
€ 238 

Voor het beheer van de pensioenen 
zijn de kosten per deelnemer in 2015 
afgenomen met € 61 per deelnemer.

€ 1  Miljard

Dit is ons belegd vermogen. Het vermogen 
is voor 39% belegd in aandelen en 48% in 
vastrentende waarden (zoals  staatsobligaties 
en bedrijfsobligaties). 13% is belegd in 
 onroerend goed. PST belegt alleen in 
 Nederlandse en Duitse staatsobligaties.

1,58% 

In 2015 verdiende het fonds € 16 miljoen 
dankzij beleggen. Dat is een rendement 
van 1,58%. 

115,9%

De dekkingsgraad op 31 december 2015. 
De dekkingsgraad geeft de financiële 
 situatie van het fonds weer. Het percentage 
toont de verhouding tussen vermogen en 
 pensioenverplichtingen. Bij een dekkings-
graad van 115% is er € 115 in kas voor elke 
€ 100 die PST nu en in de toekomst aan 
pensioenen moet uitkeren.

€ 11,5  Miljoen

Zoveel hebben werkgevers en 
werknemers in totaal in 2015 
aan pensioenpremie ingelegd.
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Wij proberen je zo goed mogelijk te informeren over je pensioen. Heb je toch nog een vraag?  
Neem dan contact op met de helpdesk. Hieronder tref je vier veel gestelde vragen aan.

Jouw vraag, ons antwoord
Veel gestelde vragen aan de helpdesk van PST

Je kunt ons...
… alle vragen stellen die je wilt. 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
Concept 

Zuiderlicht

Tekst & opmaak

AZL Marketing & Communicatie

Fotografie 

Henry Peters Fotostudio [G2],
De Beeldredaktie

Vormgeving & Illustratie

AZL Marketing & Communicatie

Drukwerk

SchrijenLippertz

Uitgever

Pensioenstichting Transport

Colofon

PS
T.

16
.1

2.
2

… bellen
Op 088  116 24 43 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 vind je veel informatie 
over ons fonds en over pensioen in het algemeen.

Rij boven v.l.n.r.: David Vervlossen, Ramon Touw, Werner Sassen, Tobias Teneij en Carolijn Sijben.

Rij onder v.l.n.r.: Tom Hoogers, Janine Ooteman, Audrey Lemmerling, Natasja Ernst en Rob Voragen. Niet op de foto: Timothy Vincken.

Wat gebeurt met je AOW als je in het 
buitenland woont of werkt?
AOW-pensioen van de overheid bouw je 
automatisch op zolang je in Nederland woont 
of werkt. Ga je naar het buitenland? Dan heeft 
dat gevolgen voor de hoogte van je AOW-
pensioen. Tenzij dit vrijwillig is  bijverzekerd, is 
de AOW-uitkering per jaar dat je in het 
buitenland woonde en/of werkte 2% lager. 
Bekijk je AOW-opbouw op de website van de 
Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.  
Ben je vanuit een deelnemende onderneming 
naar het buitenland gedetacheerd geweest? 
Dan heeft dat geen gevolgen voor je 
 pensioenopbouw en -uitkering bij PST. 

De gegevens op mijn UPO kloppen niet, wat 
moet ik doen?
Bouw je nog pensioen op bij PST of krijg je 
pensioen van PST, dan ontvang je elk jaar een 
Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Bovenaan 
het UPO staat de ‘Stand per’-datum. Heb je 
na deze datum wijzigingen doorgegeven? 
Dan zijn deze nog niet verwerkt in dit UPO. Je 
hoeft niets te doen. Je ziet ze in het UPO van 
het volgende jaar. Zie je andere zaken die niet 
kloppen (bijvoorbeeld je salaris, de naam van 
je partner of je adres) en wil je die corrigeren? 
Neem dan zo snel mogelijk contact op met de 
helpdesk van ons fonds. Wil je zaken digitaal 
regelen? Log dan in op de website. Daar vind 
je ook het UPO dat je in mei dit jaar thuis 
ontvangen hebt.

Ik ga verhuizen. Hoe kan ik dat melden?
Ga je verhuizen binnen Nederland? Meld je 
verhuizing bij de gemeente waar je gaat 
wonen. Veel zaken worden dan voor je 
geregeld. Overheidsinstanties en de 
 pensioenadministratie van PST krijgen 
automatisch bericht van de gemeente. Soms 
duurt het even voordat de gemeente de 
adreswijziging heeft verwerkt. De pensioen-
administratie van PST mag pas het nieuwe 
adres gebruiken, zodra er bericht is van de 
gemeente. Verhuis je naar het buitenland? 
Dan moet je zelf aan de slag. Geef je nieuwe 
adres aan ons door. Ook als je opnieuw 
verhuist. De adres wijziging kun je het beste 
doorgeven in Mijn Pensioencijfers. Log 
hiervoor in op de website van ons fonds 
www.pstpensioen.nl.

Waarom heb ik geen vakantiegeld 
 ontvangen?
In mei ontvangen gepensioneerden geen 
aparte vakantiegeld uitkering van PST. Het 
vakantiegeld is namelijk opgenomen in de 
maandelijkse pensioenuitkering. Hierdoor is 
je pensioen per maand hoger. Als je tijdens je 
werk een vaste uitkering had waarover 
pensioenpremie werd afgedragen, dan is dat 
evenredig aan je maandelijkse pensioen-
uitkering toegevoegd.

Wil je weten wanneer je pensioen op je 
bankrekening staat? Hieronder vind je de 
betaaldata voor de tweede helft van 2016: 
21 augustus, 23  september, 21 oktober, 
23 november en 20  december.


