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Terug- en vooruitblik 
In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over 
de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling voor PostNL. 
De nieuwe regeling moet gaan gelden voor alle medewerkers die vallen onder de 
cao voor PostNL, de cao voor PostNL Pakketten en voor alle andere medewerkers 
die nu deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds PostNL.  
Voor PostNL en de vakorganisaties was dit geen eenvoudige opgave. Hoe een 
noodzakelijke versobering te combineren met een volwaardige en betaalbare 
pensioenregeling, voor nu en voor de toekomst? En, hoe te zorgen voor een 
evenwichtige verdeling van de gevolgen van die versobering tussen de verschillende 
groepen deelnemers?  
 
Met veel overleg en plussen en minnen hebben PostNL en de vakorganisaties 
gezamenlijk een voorstel voor een nieuwe pensioenregeling ontwikkeld. Dit voorstel 
is inmiddels ook afgestemd met het pensioenfonds. Dat heeft verklaard dat de 
voorgestelde regeling financieel verantwoord, uitlegbaar en uitvoerbaar is. Daarmee 
hebben we nu dus een principeakkoord.  
 
Op dit moment worden de leden van vakorganisaties geraadpleegd. Zijn zij akkoord, 
dan wordt de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 ingevoerd. Ook wordt dan 
de eerder afgesproken salarisverhoging van 0,4% van kracht voor alle medewerkers 
die vallen onder de cao PostNL of de cao PostNL Pakketten. Dat gebeurt met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. 
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De 3 pijlers van pensioen 
 
We zetten hier nog even de bouwstenen van ons pensioenstelsel op een rij. Er zijn 3 
pijlers. 
 
1e pijler: AOW 
Onderaan staat het overheidspensioen: de AOW. Bij pensionering is dat de wettelijke 
uitkering die de basis vormt voor jouw inkomen of dat van je partner. 
 
2e pijler: Pensioen via de werkgever 
Tot aan je pensioengerechtigde leeftijd bouw je pensioen op via je werkgever. Dit 
pensioen kan je bij één werkgever opgebouwd hebben, maar kan ook bij meerdere 
werkgevers zijn opgebouwd. 
 
3e pijler: Aanvullend ouderdomspensioen (individueel) 
Naast de AOW en het pensioen dat je via de werkgever hebt opgebouwd, kun je ook 
zelf voor extra pensioen sparen. 
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Waarom een nieuwe pensioenregeling? 
Nooit eerder was er zo veel te doen over ons pensioen. We worden steeds ouder in 
Nederland en er moet dus veel langer pensioen worden uitbetaald. Daarom verhoogt 
de overheid de pensioenleeftijd. Langer opbouwen om ook langer te kunnen 
uitkeren. Ook gelden vanaf 2014 nieuwe fiscale regels voor de pensioenopbouw.  
 
Daarnaast hebben we te maken met de economische ontwikkelingen. Werkgevers 
kunnen de voortdurend stijgende kosten van pensioen steeds moeilijker dragen. En 
de risico’s van ons pensioen moeten evenwichtiger worden verdeeld tussen 
werkgevers en deelnemers.  
We moeten dus langer doorwerken én we moeten leren leven met een mogelijke 
onzekerheid wat betreft de uiteindelijke hoogte van ons pensioen. 
 
Ook bij PostNL is er daarom een nieuwe pensioenregeling nodig, waarin met beide 
ontwikkelingen rekening worden gehouden.  
 
Als uitgangspunten voor die nieuwe pensioenregeling gelden daarom:  
• De nieuwe pensioenregeling moet zo veel mogelijk toekomstbestendig zijn. Dat 

wil zeggen betaalbaar, met een voor werkgever en deelnemers aanvaardbare 
verdeling van kosten en risico’s 

• De nieuwe pensioenregeling moet voldoen aan de wet- en regelgeving: en dat 
betekent vooral een verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar. 
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Een toekomstbestendige pensioenregeling: vinden van balans 
 
Een nieuwe regeling vraagt hoe dan ook om een versobering ten opzichte van de 
huidige regeling. De vraag is dan: aan welke knoppen kunnen we draaien om tot een 
goede balans te komen?  
 
Welke knoppen zijn er? 
1. De pensioenrichtleeftijd: wat wordt de leeftijd waarop het pensioen in de nieuwe 
regeling in kan gaan? 
 
2. Wanneer pensioen: wanneer kun je met pensioen gaan? 
 
3. De pensioenopbouw: hoeveel pensioen wordt er per jaar opgebouwd? 
 
4. De franchise: hoe hoog of hoe laag wordt de franchise? Oftewel, over welk deel 
van het salaris bouw je geen pensioen op?  
 
5. Het nabestaandenpensioen: hoeveel pensioen gaat de achterblijvende partner 
ontvangen als de deelnemer overlijdt?  
 
6. De toeslagambitie, ook wel de indexatie genoemd: in welke mate proberen we het 
pensioen waardevast te houden? 
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Wat verandert? Van oud naar nieuw 
De nieuwe pensioenregeling brengt een aantal veranderingen mee. Voor al die 
veranderingen geldt dat als je al dichter tegen je pensioenleeftijd aan zit, je er minder 
van merkt dan wanneer je pensioen nog heel ver weg is. Dat komt omdat al het 
pensioen dat je in de oude regeling hebt opgebouwd, blijft staan.  
 
Wat wordt anders in de nieuwe pensioenregeling? 
1. De pensioenrichtleeftijd 
Die schuift op van 62,5 naar 67 jaar. Dat is in lijn met de nieuwe wetgeving. De 
leeftijd van 67 jaar is een rekenleeftijd voor de toekomstige pensioenopbouw. Je kunt 
nog steeds eerder met pensioen gaan.  
 
2. Wanneer pensioen 
Je kunt ook in de nieuwe regeling met pensioen tussen je 60ste en je 67ste.  
 
3. De pensioenopbouw en 4. de franchise 
In de nieuwe regeling gaat het opbouwpercentage iets omhoog en bouw je over een 
groter deel van je salaris pensioen op. Dit laatste komt doordat de franchise (het 
vaste bedrag van je salaris waar je geen pensioen over opbouwt) daalt.  
Van die hogere opbouw merk je pas iets als je langer doorwerkt dan tot 62,5 jaar, dat 
komt omdat tegelijk de pensioenleeftijd naar 67 gaat. In de pensioenopbouw wordt 
rekening gehouden met deze nieuwe leeftijd. 
 
 
>> Vervolg op volgende pagina 
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5. De opbouw van het nabestaandenpensioen 
Naast je ouderdomspensioen blijf je in de nieuwe pensioenregeling ook 
nabestaandenpensioen opbouwen. Dat is het pensioen dat je partner ontvangt als jij 
overlijdt. In de oude regeling bouwde je nabestaandenpensioen op tot een hoogte 
van 70% van je ouderdomspensioen. Voor de verdere opbouw in de nieuwe regeling 
wordt dat 60%.  
Als je langer doorwerkt dan 62,5 jaar neemt je nabestaandenpensioen toe. Daarmee 
compenseer je het verschil, en als je dan nog wat langer doorwerkt, wordt je 
nabestaandenpensioen nog iets hoger. 
 
6. De toeslagambitie, ofwel de indexatie 
Als de financiële positie van het pensioenfonds het toestaat, wordt je opgebouwde 
pensioen jaarlijks verhoogd met een toeslag, ook wel indexatie genoemd. De hoogte 
van die toeslag is gebaseerd op de prijsinflatie. We streven in de nieuwe regeling 
naar een minimale toeslag van 70% van de prijsinflatie. In de huidige regeling is dit 
80%. Als het pensioenfonds financieel weer gezond is, kan de toeslag hoger 
uitkomen. 
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Een toekomstbestendige pensioenregeling: vinden van balans 
 
Welke knoppen zijn er nog meer? 
 
6. De pensioenpremie: wat mag het pensioen kosten?  
 
En tenslotte…  
 
7. Bijstortverplichting: Welke extra betalingsverplichting heeft de werkgever bij een te 
lage dekkingsgraad van het pensioenfonds? Anders gezegd: tot hoeveel moet de 
werkgever bijstorten als het pensioenfonds de pensioenverplichtingen niet meer zou 
kunnen nakomen? Dit is namelijk het geval als de dekkingsgraad lager wordt dan 
wettelijk is toegestaan. 
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6. Variabele pensioenpremie voor werkgever 
 
De wet schrijft voor dat de premie die PostNL betaalt ‘kostendekkend’ moet zijn. Kort 
gezegd betekent dit dat de pensioenpremie niet hoger of lager mag zijn dan nodig is 
om de pensioenregeling uit te voeren zoals is afgesproken. De hoogte van de 
benodigde pensioenpremie is mede afhankelijk van het rendement dat het 
pensioenfonds maakt op het al bestaande vermogen.  
 
Er is berekend dat de benodigde premie voor de nieuwe pensioenregeling uitkomt 
tussen 21,5% en 27,5% van de pensioengrondslag van alle deelnemers samen. De 
pensioengrondslag is het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt, dus: 
salaris minus de franchise.  
 
De premie die PostNL betaalt, is variabel binnen die berekende bandbreedte. PostNL 
betaalt minimaal 21,5% en maximaal 27,5%. 
 
Het kan gebeuren dat in een jaar de benodigde premie lager blijkt dan het minimum. 
PostNL betaalt dan nog steeds het minimum. De premie die dan ‘over’ is, het 
premieoverschot, wordt gebruikt voor een hogere pensioenopbouw (tot wat fiscaal 
maximaal is toegestaan) of voor extra toeslagverlening.  
Het kan ook gebeuren dat in een jaar een hogere premie nodig is dan het maximum. 
PostNL betaalt dan niet meer dan het maximum. Dat heeft als gevolg dat voor dat 
jaar de pensioenopbouw iets lager zal zijn.  
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7.1 Aanvullende financiering door werkgever bij te lage dekkingsgraad 
 
Het kan gebeuren dat de dekkingsgraad van het pensioenfonds onder het 
voorgeschreven niveau komt. Bijvoorbeeld door lage rente of tegenvallende 
rendementen. Dan heeft het pensioenfonds minder geld in kas dan nodig voor het 
kunnen uitbetalen van alle pensioenverplichtingen.  
 
PostNL is dan verplicht om tot een bepaald maximum bij te storten. En daarnaast 
betaalt PostNL dan een opslag op de premie om de dekkingsgraad van het 
pensioenfonds te verbeteren. Hoe hoog deze opslag is, hangt af van de hoogte van 
de dekkingsgraad. Zodra  de dekkingsgraad boven de 130% is, betaalt PostNL geen 
opslag meer. In dat geval is het pensioenfonds zo gezond dat deze opslag niet meer 
nodig is. 
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7.2 en 7.3 Aanvullende financiering door werkgever bij te lage dekkingsgraad 
 
Naast de zojuist besproken maatregelen heeft PostNL ook nog garanties gegeven 
voor de eerste jaren na invoering van de nieuwe pensioenregeling. 
 
Per 31 december 2013 betaalt PostNL een bedrag van € 150 miljoen om te zorgen 
dat het pensioenfonds voldoende dekkingsgraad heeft bij de invoering van de nieuwe 
pensioenregeling. 
 
En, ontstaat er tussen 2014 en 2019 een dekkingstekort bij het pensioenfonds, dan 
zal PostNL in totaal nog maximaal € 300 miljoen bijstorten. 
 
Als al deze maatregelen niet voldoende zijn om de dekkingsgraad weer op het juiste 
peil te krijgen, heeft dit gevolgen voor je pensioenopbouw. Die wordt dan lager. 
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Op deze slide een samenvatting van het verhaal op de vorige slide in een grafiek.
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Voorbeeldberekeningen: hoeveel maanden langer doorwerken? 
 
Hier een overzicht van wat het langer moeten doorwerken betekent voor ook andere 
schalen en leeftijden. 
 
Rekenvoorbeelden ‘langer doorwerken’ overige schalen  
 
Rekenvoorbeeld schaal 3 
Astrid is 33 jaar en verdient € 2.118 bruto per maand (€ 27.450 bruto per jaar). Om 
in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op 
leeftijd 62½, moet zij na haar 62½e nog 7 maanden doorwerken. 
 
Ahmed is 55 jaar en verdient hetzelfde: € 2.118 bruto per maand. Hij moet na zijn 
62½e nog 2 maanden langer doorwerken om in de nieuwe regeling hetzelfde 
pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62½.  
 
 
Rekenvoorbeeld schaal 6 
Karel is 28 jaar en verdient € 2.534 bruto per maand (€ 32.843 bruto per jaar). Om in 
de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 
62½, moet hij na zijn 62½e nog 15 maanden doorwerken. 
 
Nancy is 55 jaar en verdient hetzelfde: € 2.534 bruto per maand. Zij moet na haar 
62½e nog 4 maanden langer doorwerken om in de nieuwe regeling hetzelfde 
pensioen te bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62½.  
 
>> Vervolg op volgende pagina 
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Rekenvoorbeeld schaal 13 
Johan is 40 jaar en verdient € 6.329 bruto per maand (€ 82.022 bruto per jaar). Om 
in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te bereiken als in de oude regeling op 
leeftijd 62½, moet hij na zijn 62½e nog 18 maanden doorwerken. 
 
Karin is 55 jaar en verdient € 6.329 bruto per maand. Zij moet na haar 62½e nog 7 
maanden langer doorwerken om in de nieuwe regeling hetzelfde pensioen te 
bereiken als in de oude regeling op leeftijd 62½.  
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Voorbeeldberekeningen: hoeveel pensioen krijg je straks? 
 
En ook hier een overzicht van de pensioenvooruitzichten voor een aantal andere 
schalen en leeftijden. 
 
Rekenvoorbeelden pensioenvooruitzicht overige schalen  
 
Rekenvoorbeeld schaal 3 
Astrid. Op leeftijd 62,5 heeft Astrid een pensioen bereikt van € 8.322 bruto per jaar 
(excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste komt zij op een pensioen van € 12.260 
bruto per jaar (excl. AOW).  
 
Ahmed. Op leeftijd 62,5 heeft Ahmed een pensioen bereikt van € 8.099 bruto per 
jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste komt hij op een pensioen van € 
11.936 bruto per jaar (excl. AOW).  
 
 
Rekenvoorbeeld schaal 6 
Karel. Op leeftijd 62,5 heeft Karel een pensioen bereikt van € 10.340 bruto per jaar 
(excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste komt hij op een pensioen van € 15.422 
bruto per jaar (excl. AOW).  
 
Nancy. Op leeftijd 62,5 heeft Nancy een pensioen bereikt van € 9.700 bruto per jaar 
(excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste komt zij op een pensioen van € 14.528 
bruto per jaar (excl. AOW).  
 
>> Vervolg op volgende pagina 
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Rekenvoorbeeld schaal 13 
Johan. Op leeftijd 62,5 heeft Johan een pensioen bereikt van € 37.048 bruto per jaar 
(excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste komt hij op een pensioen van € 55.037 
bruto per jaar (excl. AOW).  
 
Karin. Op leeftijd 62,5 heeft Karin een pensioen bereikt van € 34.761 bruto per jaar 
(excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste komt zij op een pensioen van € 51.934 
bruto per jaar (excl. AOW).  
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Voorbeeldberekeningen: hoeveel nabestaandenpensioen is er straks? 
 
En ook hier een overzicht van de pensioenvooruitzichten wat betreft het op te 
bouwen nabestaandenpensioen; verschillende schalen en leeftijden. 
 
Overige rekenvoorbeelden nabestaandenpensioen 
 
Rekenvoorbeeld schaal 3 
Astrid zou op leeftijd 62½ een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 5.907 
bruto per jaar (excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste bedraagt haar 
nabestaandenpensioen € 7.346 bruto per jaar (excl. AOW). Overlijdt Astrid vóór haar 
pensioenleeftijd, dan is er voor haar partner een nabestaandenpensioen verzekerd 
van € 6.946 bruto per jaar (excl. AOW). 
 
Ahmed zou op leeftijd 62½ een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 5.031 
bruto per jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste bedraagt zijn 
nabestaandenpensioen € 7.055 bruto per jaar (excl. AOW). Overlijdt Ahmed vóór zijn 
pensioenleeftijd, dan is er voor zijn partner een nabestaandenpensioen verzekerd 
van € 6.232 bruto per jaar (excl. AOW). 
 
 
 
>> Vervolg op volgende pagina 
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Rekenvoorbeeld schaal 6 
Karel zou op leeftijd 62½ een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 8.109 
bruto per jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste bedraagt zijn 
nabestaandenpensioen € 9.301 bruto per jaar (excl. AOW). Overlijdt Karel vóór zijn 
pensioenleeftijd, dan is er voor zijn partner een nabestaandenpensioen verzekerd 
van € 9.221 bruto per jaar (excl. AOW). 
 
Nancy zou op leeftijd 62½ een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 6.170 
bruto per jaar (excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste bedraagt haar 
nabestaandenpensioen € 8.667 bruto per jaar (excl. AOW). Overlijdt Nancy vóór haar 
pensioenleeftijd, dan is er voor haar partner een nabestaandenpensioen verzekerd 
van € 7.679 bruto per jaar (excl. AOW). 
 
 
Rekenvoorbeeld schaal 13 
Johan zou op leeftijd 62½ een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 26.858 
bruto per jaar (excl. AOW). Als hij doorwerkt tot zijn 67ste bedraagt zijn 
nabestaandenpensioen € 31.387 bruto per jaar (excl. AOW). Overlijdt Johan vóór zijn 
pensioenleeftijd, dan is er voor zijn partner een nabestaandenpensioen verzekerd 
van € 29.140 bruto per jaar (excl. AOW). 
 
Karin zou op leeftijd 62½ een nabestaandenpensioen hebben bereikt van € 22.825 
bruto per jaar (excl. AOW). Als zij doorwerkt tot haar 67ste bedraagt haar 
nabestaandenpensioen € 31.124 bruto per jaar (excl. AOW). Overlijdt Karin vóór 
haar pensioenleeftijd, dan is er voor haar partner een nabestaandenpensioen 
verzekerd van € 27.562 bruto per jaar (excl. AOW). 
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