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Ik ga 1 januari  2016 met pensioen, wat geldt er wel en wat niet voor mij? 
De nieuwe regeling geldt ook voor jou. Iedereen die met pensioen gaat na 1 januari 2014 zal ook in 
de nieuwe regeling pensioen opbouwen. In  jouw geval nog  twee jaar. Het pensioen dat je al hebt 
opgebouwd blijft staan. 
 
Ik maak gebruik van seniorenverlof. Is de nieuwe pensioenregeling ook op mij van 
toepassing? 
Ja, de nieuwe pensioenregeling geldt na 1 januari 2014 voor iedereen die nu ook al pensioen 
opbouwt bij pensioenfonds PostNL, ongeacht of je deelneemt aan de seniorenverlofregeling. De 
seniorenverloftoeslag eindigt op het moment zoals dat bij aanvang van het seniorenverlof was 
bepaald. 

Tot welk moment wordt de pensioenopbouw voor 50% voortgezet wanneer ik gebruik maak 
van de 55+ regeling? 
Voortzetting van 50% pensioenopbouw vindt plaats vanaf het moment van beëindiging van het 
dienstverband tot het moment dat je daadwerkelijk met pensioen gaat. 

Het mobiliteitsbudget dat je krijgt bij vrijwillig vertrek is volgens het sociaal plan niet hoger 
dan 80% van het salaris plus Toelage Ongebruikelijke Tijdstippen tot aan de eerst mogelijke 
pensioendatum. Hoe wordt dit berekend nu er een nieuwe pensioenregeling gaat komen?  
Deze uitkering wordt op vergelijkbare wijze berekend als in de huidige situatie. We blijven zo dicht 
bij de bedoeling van deze uitkering. Dat betekent dat als je volgens de rekentool enkele maanden 
langer moet doorwerken voor hetzelfde pensioenniveau, deze maanden meetellen in de berekening 
van de uitkering vrijwillige mobiliteit. Dit is precies te bepalen wanneer het pensioenfonds de 
regeling heeft ingevoerd. Natuurlijk krijg je nooit meer dan het maximum mobiliteitsbudget volgens 
de tabel. 

Wat is de eerst mogelijke pensioendatum zoals bedoeld in het Sociaal Plan nu er een nieuwe 
pensioenregeling gaat komen? 
We blijven hier zo dicht mogelijk bij de intentie van het Sociaal Plan. Als de eerst mogelijke 
pensioendatum hanteren we de datum waarop je in de nieuwe regeling hetzelfde pensioenniveau 
bereikt als in de huidige regeling. Met behulp van de rekentool kan je indicatief bepalen hoeveel 
maanden later dan 62,5 dit is. Dit is precies te bepalen wanneer het pensioenfonds de regeling 
heeft ingevoerd. 

 


