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PST VERHOOGT PENSIOENLEEFTIJD NAAR 68 JAAR. WAT BETEKENT DIT VOOR U?  
 
 

Geachte <aanhef>,
 
U bouwt pensioen op bij Pensioenstichting Transport (PST). De pensioenregeling van ons fonds 
wijzigt per 1 januari 2018. De belangrijkste aanpassing is de pensioenleeftijd. Deze gaat omhoog 
naar 68 jaar. In deze brief leest u wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen en de datum 
waarop uw pensioen straks ingaat. 
 
Wat verandert er? 
 
1. Voor pensioen dat u al hebt opgebouwd 
Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, heeft nu een pensioenleeftijd van 65 jaar of van 67 jaar. 
Dit pensioen rekenen we om naar de nieuwe pensioenleeftijd 68 jaar. Daardoor gaat het pensioen 
omhoog dat u ziet op uw pensioenoverzicht. De omrekening kost u geen geld en levert u geen 
geld op. Hoe dat zit, leest u in de extra PST krant in bijlage bij deze brief. Hebt u recht op 
prepensioen? Dan krijgt u hierover apart bericht. Hebt u recht op ongehuwdenpensioen? Lees 
hierover meer op pagina 4 van de extra PST krant op onze website.  
 
2. Voor pensioen dat u nog gaat opbouwen 
De stijging van de pensioenleeftijd betekent dat u in de toekomst een jaar langer pensioen 
opbouwt. De jaarlijkse opbouw wijzigt daarbij niet. Hierdoor zal de uitkering vanaf pensioenleeftijd 
68 hoger zijn dan bij pensioenleeftijd 67. De wijziging van de ingangsdatum van het 
ouderdomspensioen heeft overigens geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen. Dat is 
pensioen voor uw partner als u komt te overlijden. 
 
3. Voor de ingangsdatum van uw pensioen 
Wanneer het pensioen ingaat, bepaalt u zelf. U hoeft niet te wachten tot u 68 jaar bent. U krijgt 
automatisch bericht enkele maanden voor uw AOW-leeftijd. U kunt ook aangeven dat u eerder 
met pensioen wilt. Dat kan op zijn vroegst 5 jaar voor uw AOW-leeftijd. Als u eerder met pensioen 
gaat, gaat uw pensioen omlaag. 
 



Pagina: 2 
Klantnummer:  150-0051083000-01 
Datum:  2 november 2017 

 

Waarom verandert de pensioenleeftijd? 
We leven in Nederland gemiddeld steeds langer. Dat betekent dat de pensioenen ook langer 
uitgekeerd worden. Dat is erg duur. De overheid verhoogt daarom de leeftijd waarop mensen voor 
het eerst AOW-pensioen ontvangen. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar en 
3 maanden (in 2022). Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. 
Wat voor het AOW-pensioen geldt, geldt ook voor pensioenfondsen. De overheid heeft de 
belastingregels voor pensioenfondsen aangepast. Per 1 januari 2018 moeten pensioenfondsen 
daarom ook hun pensioenregeling aanpassen. 
Naar aanleiding van deze gewijzigde belastingregels hebben de sociale partners (vakbonden en 
werkgever) ermee ingestemd dat PST de pensioenleeftijd verhoogt naar 68 jaar. Deze nieuwe 
pensioenleeftijd geldt voor het pensioen dat u al hebt opgebouwd én het pensioen dat u nog gaat 
opbouwen tot uw pensioendatum. 
 
Hoe ziet u wat de wijzigingen voor u betekenen? 
Wij kunnen u nu nog niet laten zien welke bedragen straks precies gelden voor uw pensioen. Deze 
informatie komt in de loop van volgend jaar beschikbaar zodra de nieuwe pensioenleeftijd in onze 
administratie is verwerkt. 
In het Uniform Pensioenoverzicht dat u ontvangt in 2019 (met de stand per 31 december 2018) 
ziet u wat de wijzigingen betekenen voor uw pensioen. U kunt voor een overzicht ook inloggen op 
de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website www.pstpensioen.nl of inloggen 
op www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
 
Extra uitgave PST krant 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt. Lees meer achtergronden, weetjes en antwoorden 
op veelgestelde vragen in de extra uitgave van de PST krant. Deze vindt u in de bijlage bij deze 
brief. 
 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over pensioen vindt u op de 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 de voorkant van deze brief. Wij helpen u graag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Timothy Vincken 
namens Pensioenstichting Transport 


