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‘Langer werken voor 
hetzelfde pensioen’

Voorzitter bestuur PST Cor Zeeman

PST verhoogt de 
 pensioenleeftijd naar 
68 jaar per 1 januari 2018. 
In deze bijlage leest u 
meer achtergronden en 
praktische informatie 
over deze  wijziging van 
het pensioenreglement. 

“Wat doet die 68 jaar op mijn pensioenoverzicht? 
Moet ik nu doorwerken tot 68 jaar?’ Dat zijn 
logische vragen als mensen zien dat de leeftijd van 
hun pensioenregeling verhoogd wordt naar 
68 jaar”, begrijpt Cor Zeeman, onafhankelijk 
voor zitter van Pensioenstichting Transport (PST). 

“Het heeft alles te maken met het feit dat we gemiddeld 

langer leven. En dus langer van ons pensioen genieten. 

We moeten ervoor zorgen dat er ook voor toekomstige 

generaties een betaalbaar pensioen is. Dus - het is geen 

leuke boodschap - we moeten langer werken voor ons 

pensioen. Doordat de uitkeringsperiode een jaar korter 

is en de jaarlijkse opbouw niet wijzigt, zal het pensioen 

vanaf leeftijd 68 wel hoger zijn. Dat betekent overigens 

niet dat iedereen moet doorwerken tot 68 jaar.”

Lees verder op pagina 2 >>
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3 pensioenen 
worden 1; 
wel zo over-
zichtelijk
Met de wijziging van het pensioen
reglement is er straks nog maar één 
 pensioen en al dat pensioen gaat in 
principe in op één pensioenleeftijd. 
Dat is wel zo overzichtelijk. Nu is het 
nog zo dat het pensioen uit verschil
lende delen bestaat. Afhankelijk van 
het moment waarop je in dienst bent 
gekomen, kun je recht hebben op 
verschillende soorten pensioen. 

Deze zie je op je Uniform Pensioenover-

zicht terug:

• prepensioen (opgebouwd voor 2006) dat 

in principe ingaat als je 60 jaar wordt;

• pensioen (opgebouwd voor 2014) dat in 

principe ingaat als je 65 jaar wordt;

• pensioen (opgebouwd vanaf  

1 januari 2014) dat in principe ingaat 

als je 67 jaar wordt.

Door deze pensioenen samen te voegen, 

zie je in één oogopslag hoeveel pensioen 

er voor je is bij ons fonds. Heb je recht 

op prepensioen? Dan krijg je hierover 

binnenkort een aparte brief met 

 informatie en een keuzeoptie.

Sommige mensen hebben nog recht op 

ongehuwdenpensioen. Dat krijgt ook de 

pensioenleeftijd 68 jaar in de nieuwe 

pensioenregeling. Zie ook de veelgestelde 

vraag hierover op de achterkant.
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Nieuwe belastingregels
Dat we gemiddeld langer leven is niet de 

enige reden waarom de pensioenregeling 

wordt aangepast. Directe aanleiding is de 

aanpassing van de belastingregels door de 

overheid. Pensioen bouw je belastingvrij 

op tot een bepaalde hoogte. Door de 

belastingregels aan te passen, stimuleert 

de overheid pensioenfondsen om ook hun 

pensioenregeling aan te passen. Zo stijgt 

niet alleen de leeftijd waarop mensen 

AOW-pensioen gaan ontvangen van de 

overheid, maar ook de leeftijd waarop 

mensen pensioen ontvangen van hun 

pensioenfonds. Deze nieuwe wetgeving 

heeft er toe geleid dat het bestuur een 

voorstel tot wijziging van de pensioen-

regeling heeft voorgelegd aan de sociale 

partners (werkgever DP DHL Group en de 

vakbonden FNV en CNV). Nadat zij akkoord 

gingen, heeft het bestuur van PST de 

uitvoering in oktober in gang gezet.

Alternatieven: geen voordeel, wel 
duurder
“Uiteraard hebben we gekeken naar 

alternatieven. Maar die boden geen 

voordelen voor de deelnemer en zorgden 

wel voor extra kosten”, vertelt Cor Zeeman.

De wijziging heeft overigens geen invloed 

op de pensioenen die al zijn ingegaan.

Rare situaties
“Je hebt nu heel rare situaties”, beschrijft 

de bestuursvoorzitter. “Bij de vorige 

wijziging van het reglement (in 2014) is de 

pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar 

voor het pensioen dat vanaf dat moment 

werd opgebouwd. Het pensioen dat voor 

2014 is opgebouwd, bleef ingaan op 

65 jaar. Je had dus pensioenaanspraken 

met verschillende ingangsdatums. Vanaf 

1 januari 2018 hebben alle pensioen-

aanspraken dezelfde ingangsdatum. Dit 

betekent niet dat iedereen moet door-

werken tot 68 jaar. Het blijft mogelijk om 

het pensioen te vervroegen. Meer over het 

vervroegen van je pensioen lees je op onze 

website www.pstpensioen.nl.

Waarde wijzigt niet
Cor Zeeman benadrukt verder dat de 

waarde van de opgebouwde pensioenen 

niet wijzigt. Het kost de deelnemer geen 

geld: “Het pensioen wordt omgezet naar 

68 jaar met een rekensom. We kunnen het 

ook weer terugrekenen naar een pensioen 

met een eerdere ingangsdatum. Belasting-

technisch en financieel gaat het om 

hetzelfde pensioen. Emotioneel is het een 

ander verhaal. Belangrijk is en blijft; de 

keuze van de startdatum van het pensioen 

is aan de deelnemer.”

 



  2012   2014   2018   2021

3
65+ 1 | 65 + 2    65 + 6 |65+9   66 + 4 | 66 + 8  

           67 +3

PST 

AOW - leeftijd 68

  2018  2014

67

Waar vind je je pensioen?
Er zijn drie manieren om snel (online) 
een overzicht te krijgen van je eigen 
pensioen:

1. Log in met DigiD op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl
• overzicht van al het pensioen dat je 

via (eerdere) werkgevers hebt 

opgebouwd;

• plus het AOW-pensioen dat je van de 

overheid krijgt;

• in bruto en netto bedragen;

• enkele keren per jaar geactualiseerd;

• een schatting van je pensioen als je 

een jaar eerder, op je AOW-datum of 

een jaar later met pensioen gaat;

• samen inloggen met je partner.

2. Log in met DigiD op Mijn 
 Pensioencijfers, de beveiligde 
omgeving van onze website 
www.pstpensioen.nl 
• overzicht van al het pensioen dat je 

bij ons fonds hebt opgebouwd;

• in bruto en netto bedragen;

• een keer per jaar geactualiseerd;

• stand van zaken van je pensioen in 

een tijdlijn;

• online pensioenzaken rechtstreeks 

regelen met ons fonds;

• de Pensioenschets om een indruk te 

krijgen of de hoogte van je pensioen 

goed is afgestemd op je uitgaven 

straks als je met pensioen bent.

3. Bekijk het (papieren) Uniform 
Pensioenoverzicht
• overzicht van het pensioen dat je bij 

ons fonds hebt opgebouwd;

• in bruto bedragen per jaar;

• een keer per jaar per post verstrekt 

aan werknemers, eens in de vijf jaar 

aan oud-werknemers en ex-partners;

• stand van zaken van je pensioen per 

31 december van het afgelopen jaar;

• te downloaden in Mijn Pensioen-

cijfers, de beveiligde omgeving van 

onze website www.pstpensioen.nl.

 

Jouw pensioen als het 

eerder of later ingaat

Je kunt straks kiezen wanneer je pensioen 

ingaat.  

Als je eerder of later met pensioen gaat dan 

de standaard pensioenleeftijd (nu nog 67, 

straks 68 jaar), wordt het bedrag aangepast 

aan de daadwerkelijke pensioendatum:

• als je eerder met pensioen gaat, krijg je 

naar verwachting meer jaren pensioen. 

Het bedrag per maand wordt dan lager.

• als je later met pensioen gaat, gebeurt 

precies het omgekeerde. Het bedrag per 

maand wordt dan hoger.

Situatie nu: voorbeeld pensioen op 
67 jaar
Stel, je hebt € 1.000 aan pensioen op je 

pensioenleeftijd van 67 jaar. Als dit op 

een ander moment ingaat, wordt het (op 

basis van de factoren van 2017)  omgerekend:

• 65 jaar: € 861

• 66 jaar (= nu AOW-leeftijd): € 927

• 67 jaar: € 1.000

• 68 jaar: € 1.082

• 69 jaar: € 1.173

Door de wijziging van ons reglement wordt 

al je opgebouwde pensioen al op deze 

manier omgerekend naar 68 jaar.

Situatie straks: voorbeeld pensioen 
op 68 jaar
Als je nog in dienst bent, houden we vanaf 

nu rekening met de nieuwe pensioen leeftijd. 

Dan doe je er dus een jaar langer over om 

die € 1.000 op te bouwen. Daardoor heb je 

geen € 1.000 op 67 jaar, maar op 68 jaar. 

Voor de som betekent dit (op basis van de 

factoren van 2017):

• 65 jaar: € 802

• 66 jaar (= nu AOW-leeftijd): € 861

• 67 jaar: € 927

• 68 jaar: € 1.000

• 69 jaar: € 1.082

Omrekenfactoren kunnen wijzigen
Door mogelijke wijzigingen in de rente en 

de levensverwachting worden de factoren 

jaarlijks vastgesteld. 

 



Jouw vraag, ons  antwoord
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 drie veel gestelde vragen aan. 

Moet ik tot mijn 68ste wachten 
op mijn pensioen?
Nee. Je opgebouwde pensioen wordt nu 

omgerekend naar een pensioen dat –in 

theorie– ingaat op 68 jaar. Wanneer je 

straks je pensioen bij ons wilt laten ingaan, 

bepaal je zelf. Dat hoeft niet op 68 jaar te 

zijn. Dat kan ook eerder, in deeltijd of later 

zijn. Op zijn vroegst kan je pensioen van 

PST ingaan 5 jaar voor je AOW-leeftijd en 

op zijn laatst 5 jaar na je AOW-leeftijd.

Onze ervaring is dat deelnemers het 

pensioen van PST graag tegelijk willen 

laten ingaan met het AOW-pensioen van 

de overheid. Daarom ontvangt iedereen 

enkele maanden voor de AOW-leeftijd 

automatisch een brief met alle informatie 

over de ingang van het PST-pensioen. 

Waarom gaat het pensioen omhoog 
als de leeftijd stijgt?
Als je pensioen later ingaat, heb je meer 

tijd om nog pensioen op te bouwen. 

Daarnaast wordt het pensioen naar 

verwachting uitgekeerd over een kortere 

periode. Het bedrag per maand stijgt dan. 

Het gaat gemiddeld om zo’n 7% à 8% 

meer pensioen per jaar dat je langer 

doorwerkt. 

Als je pensioen eerder ingaat, gebeurt 

precies het omgekeerde. Je bouwt minder 

lang pensioen op. Daarnaast wordt het 

pensioen naar verwachting uitgekeerd 

over een langere periode. Daardoor gaat 

het bedrag per maand omlaag.

Wat gebeurt er met het 
 ongehuwdenpensioen?
Er zijn deelnemers bij ons fonds die vanuit 

het verleden recht hebben opgebouwd 

op een ongehuwdenpensioen. Dat is 

extra pensioen voor deelnemers die op of 

na hun pensioen alleenstaand zijn (of 

worden). Of je daar recht op hebt en 

hoeveel dat is, kun je zien op je Uniform 

Pensioenoverzicht. Je kunt dit ook zien 

als je inlogt op onze website  

www.pstpensioen.nl.

Het ongehuwdenpensioen kun je laten 

ingaan op een datum die je zelf kiest. 

Een belangrijke voorwaarde is dat het 

ongehuwdenpensioen tegelijk ingaat met 

de rest van je pensioen. Als je pensioen-

datum later is, gaat ook het bedrag aan 

ongehuwdenpensioen omhoog. Heb je 

hierover vragen? Neem contact op met 

onze helpdesk.

Veel gestelde vragen aan de helpdesk van PST

… 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.

… bellen
Op 088 - 116 2443 is de helpdesk van PST 

bereikbaar. Op werkdagen van 8.30 tot 

17.00 uur.

Contact

Je kunt ons... … mailen
Via pf-pst@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.

V.l.n.r.: Timothy Vincken, Yury Baadjou, 

Rob Voragen en Ellen Moonen-Savelsberg.


