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WIJZIGING PENSIOENREGELING EN VACATURE GEPENSIONEERD BESTUURSLID

Geachte <aanhef>,

U ontvangt ouderdomspensioen van Pensioenstichting Transport (PST) of gaat binnenkort 

pensioen van ons fonds ontvangen. Graag willen we u informeren over twee ontwikkelingen bij 

ons fonds. 

1. Nieuwe pensioenregeling

De pensioenregeling van ons fonds wijzigt per 1 januari 2018. De belangrijkste aanpassing is de 

pensioenleeftijd. Deze gaat omhoog naar 68 jaar. Deze aanpassing heeft geen gevolgen voor uw 

pensioen. Uw pensioen wordt al uitgekeerd en ligt daarmee vast. 

Deelnemers die bijna met pensioen gaan, ontvangen van ons fonds een brief met daarin het 

bedrag dat zij maandelijks aan pensioen van ons fonds gaan ontvangen. Geldt dit voor u? Hebt u 

van ons deze brief gehad met alle informatie rondom de ingang van uw pensioen? Ook dán heeft 

de wijziging van ons pensioenreglement geen invloed op uw pensioen. De bedragen van uw 

pensioen wijzigen niet. Uw pensioen wordt in onze administratie ingeregeld, zoals u dat in onze 

brief hebt kunnen lezen en zoals u dat in het keuzeformulier aan ons hebt aangegeven. 

Hebt u hierover vragen? Kijk voor meer informatie over de nieuwe pensioenregeling op onze 

website www.pstpensioen.nl. U kunt ons bellen op 088 - 116 2443. Dat kan op werkdagen van 

8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar pf-pst@azl.eu. Als u uw klantnummer bij de hand houdt of 

opneemt in uw e-mail, kunnen wij u sneller van dienst zijn. U vindt het klantnummer op bovenaan 

in deze brief. 

2. Gezocht: bestuurslid namens gepensioneerden

Wilt u meebeslissen over uw pensioen bij PST? In ons bestuur komt eind 2017 een zetel vrij voor 

een vertegenwoordiger van de gepensioneerden. Het bestuur nodigt belangstellenden uit om zich 

kandidaat te stellen. 

In ons bestuur hebben twee gepensioneerden zitting. De zittingstermijn van de heer Baaij loopt af 

op 31 december 2017. Hij heeft zich herkiesbaar gesteld. Op grond van de statuten van het fonds 

krijgt u als gepensioneerde ook de kans om u kandidaat te stellen. Als er meer dan één geschikte 

kandidaat is, organiseren we een verkiezing onder de gepensioneerden. 

http://www.pstpensioen.nl/
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Taken van het PST-bestuur 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregeling, het beheer van het 

vermogen en de informatie aan alle betrokkenen. Het bestuur beslist onder meer over premie, 

verhoging van pensioenen, de reglementen, financieringsbeleid en communicatie. 

Het bestuur vergadert tenminste vijf keer per jaar. Daarnaast zijn er commissies en werkgroepen 

waarin bestuursleden zitting hebben. Voor het bijwonen van vergaderingen ontvangt u een 

vergoeding. Als bestuurslid bent u verder bereid seminars en meetings bij te wonen van 

organisaties als De Nederlandsche Bank en de Pensioenfederatie. Gemiddeld bent u 4 tot 8 uur 

per week hiermee bezig. 

Op onze website www.pstpensioen.nl/documenten kunt u de profielschets en de benodigde 

formulieren downloaden. Als u denkt dat u aan het gewenste profiel voldoet, zien wij uw 

kandidaatstelling graag tegemoet voor 1 december 2017. Laat u niet weerhouden doordat u 

wellicht denkt over te weinig kennis te beschikken. U krijgt alle gelegenheid om uw kennis te 

vergroten door opleidingen en cursussen te volgen. 

Kandidaatstelling 

Nadere informatie over de kandidaatstelling vindt u op onze website  www.pstpensioen.nl. Verder 

vindt u er informatie over de verkiezingen en benoemingen in ons bestuur. 

Met vriendelijke groet, 

Rob Voragen 

namens Pensioenstichting Transport 

http://www.pstpensioen.nl/documenten

