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Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL 
 
 
Algemeen 
 
Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? 
Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name de pensioenrichtleeftijd. Die 
wordt 67 jaar. Het is dus nodig om ook de pensioenregeling aan te passen. Ook de economische 
ontwikkelingen zorgen er voor dat de regeling toekomstbestendig gemaakt moet worden, en daar is 
nu het moment voor. 
 
Voor wie geldt de nieuwe pensioenregeling? 
Medewerkers die vallen onder de cao PostNL en cao PostNL Pakketten, PAO-medewerkers die 
deelnemen aan de PAO-pensioenregeling 2007 (hybride regeling) en enkele groepen medewerkers 
binnen Cendris / D&DM die deelnemen aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds 
PostNL. 
Indien je informatie ontvangt van Stichting Pensioenfonds PostNL, zijn de wijzigingen voor jou van 
toepassing.  
 
Wat gebeurt er met het pensioen dat ik tot en met 2013 heb opgebouwd? 
Zowel het opgebouwde ouderdomspensioen als het opgebouwde nabestaandenpensioen blijft 
staan voor jou. Het pensioen dat in de nieuwe pensioenregeling wordt opgebouwd, wordt daar 
straks bij opgeteld.  
 
Een toekomstbestendige regeling, wat houdt dat in? 
Dat is een pensioenregeling waar zowel PostNL als de deelnemers mee vooruit kunnen. De kosten 
en risico’s zijn draagbaar voor PostNL en daarnaast zijn de belangen van alle betrokken partijen 
nauwkeurig en evenwichtig afgewogen. 
 
Risico’s evenwichtiger verdelen over werkgever en deelnemer: wat houdt dat precies in?  
Als de risico’s niet beter verdeeld worden, is pensioen op termijn financieel onhoudbaar voor 
PostNL. In dat geval zou het pensioen van de werknemers ook geraakt worden. Om PostNL 
gezond te houden en om een volwaardig pensioen te kunnen blijven aanbieden, zijn deze 
aanpassingen nu nodig. Het is daarom onvermijdelijk en noodzakelijk om risico’s te spreiden over 
PostNL en de deelnemers. Wel zorgen de afspraken ervoor dat de risico’s voor de deelnemers 
beperkt zijn, doordat PostNL verplicht blijft om aanvullende stortingen te doen. 
 
Wat is de rol van het pensioenfonds bij de totstandkoming van dit akkoord? 
Het pensioenfonds heeft getoetst of het gezamenlijk voorstel van PostNL en de vakorganisaties 
uitgevoerd kan worden en financieel verantwoord is. Zij hebben, na het nodige overleg en 
aanpassingen, aangegeven het voorstel uit te kunnen voeren en financieel verantwoord te vinden 
voor alle deelnemers in het fonds. 
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Effecten van de nieuwe pensioenregeling 
 
Wat is een premiemaximum of –minimum? 
PostNL betaalt pensioenpremie aan het pensioenfonds. De hoogte van dit bedrag ligt binnen een 
bepaalde bandbreedte: een premieminimum en premiemaximum. 
 

Hoe kan het premiemaximum van de pensioenregeling bereikt worden? 
Het premiemaximum kan worden bereikt als bijvoorbeeld de rente daalt of de 
levensverwachting toeneemt. De benodigde premie kan dan gelijk of hoger zijn dan het 
maximum. PostNL betaalt alleen tot het maximum. 
 
Wordt mijn pensioen gekort als het premiemaximum  wordt bereikt? 
Nee, je eerder opgebouwde pensioen wordt niet gekort, wel zal de pensioenopbouw in het 
jaar dat het premiemaximum wordt overschreden, lager zijn. Dit wordt van jaar tot jaar 
bekeken.  
 
Hoe kan het premieminimum van de pensioenregeling bereikt worden? 
Het premieminimum kan worden bereikt als bijvoorbeeld de rente stijgt. De benodigde 
premie is dan gelijk of minder dan het minimum. PostNL betaalt dan toch het 
premieminimum.  
 
Wat gebeurt er als het premieminimum  wordt bereikt? 
Is de benodigde premie lager dan het minimum, dan betaalt PostNL nog steeds het 
minimum. Er blijft dan premie ‘over’. Dat wordt gebruikt om eerder gemiste pensioenopbouw 
weer aan te vullen of zelfs extra pensioen op te bouwen. 
 
Waarom is de premiebijdrage van PostNL nu gebonden aan een minimum en 
maximum?  
Met een maximum premiebijdrage voor PostNL zorgen we ervoor dat de kosten voor 
PostNL niet blijven stijgen. In ‘slechtere tijden’ blijven de kosten voor PostNL dan op een 
maximaal premieniveau. De deelnemers bouwen in zo’n periode wel gewoon pensioen op, 
maar iets minder dan beoogd. Op die wijze delen we risico’s. Met een premieminimum 
zorgen we ervoor dat in ‘goede tijden’ het financiële voordeel bij de deelnemers terecht komt 
en zij extra pensioen opbouwen.  
 

Kan mijn pensioen wel gekort worden ? 
Ja dat kan, maar er zijn afspraken gemaakt om dat te beperken. Indien het pensioenfonds over een 
langere periode structureel meer verplichtingen dan vermogen heeft, dan is er sprake van een 
dekkingstekort.  
Als er een dekkingstekort ontstaat waar het pensioenfonds niet op eigen kracht uit kan komen én 
ook de (gemaximeerde) bijstortingen van PostNL onvoldoende herstel geven, dan kan het fonds 
overgaan tot korten. Daarmee ontstaat dan een nieuw financieel evenwicht en kan het 
pensioenfonds weer aan al haar verplichtingen voldoen. 
 
Wanneer wordt het pensioen weer geïndexeerd door toeslagverlening? 
Indien de dekkingsgraad boven ca. 105% uitkomt, kan het pensioenfonds overgaan tot 
toeslagverlening, mits dat, gezien de financiële situatie, verantwoord is. Hoeveel toeslag dan wordt 
verleend, is vastgelegd in het pensioenreglement. Als de dekkingsgraad tot boven 120% komt, kan 
gemiste indexatie uit het verleden worden hersteld. 
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Persoonlijke situatie 
 
Wanneer heb ik inzicht in mijn persoonlijke pensioensituatie op basis van de nieuwe 
pensioenregeling? 
Dit inzicht krijg je met behulp van het nieuwe Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je medio 2014 
van het pensioenfonds ontvangt. Op dat moment zal ook de Pensioenplanner op de website van 
het pensioenfonds weer up-to-date zijn. Voor medewerkers die in 2014 met pensioen gaan, blijft het 
mogelijk om een actueel inzicht te verkrijgen. Daarvoor kun je vanaf januari 2014 bij de 
Pensioendesk, de helpdesk van het pensioenfonds, terecht. 
 
In de nieuwe pensioenregeling moet ik straks langer doorwerken. Wordt in de 
rekenvoorbeelden ook rekening gehouden met de veranderingen in de AOW? 
Nee, de rekenvoorbeelden in de presentatie, animatie en rekentool houden hier geen rekening 
mee. Het aantal maanden langer doorwerken dat hierin genoemd wordt, is alleen berekend op 
basis van de wijzigingen in de nieuwe pensioenregeling. AOW effecten staan hier los van.  
 
Is de verlaagde opbouw van het nabestaandenpensioen nadelig voor mij? 
Als je langer doorwerkt, is het effect van de verlaagde opbouw beperkt. Als je eerder met pensioen 
gaat, heb je een lager nabestaandenpensioen opgebouwd. Als je nu al tegen je pensioendatum 
aanzit, zul je daar het minst van merken. 
 
Hoe kom ik erachter in hoeverre ik in de nieuwe regeling eerder met pensioen kan? 
Je kunt nog altijd vanaf je 60e met pensioen, ook in de nieuwe regeling. Of je dat ook wilt, zal vooral 
afhangen van je persoonlijke financiële situatie. De nieuwe regeling kan er voor zorgen dat je 
enkele maanden tot maximaal 2 jaar langer moet werken om hetzelfde pensioenniveau te bereiken 
als in de huidige regeling. Wat een voor jou acceptabel pensioeninkomen is, is echter persoonlijk. 
 
 
Meer informatie en communicatie 
 
Waar vind ik meer informatie? 
In de week van 4 november plaatsen we op Mijn PostNL meer informatie over de nieuwe 
pensioenregeling en informatiebijeenkomsten. Dit kondigen we dan ook aan met een nieuwsbericht 
op Mijn PostNL. Het gaat dan om: 
• Animatiefilm: in enkele minuten wordt het wat en waarom van de nieuwe pensioenregeling 
uitgelegd 
• Presentatie met uitleg per slide: deze presentatie gaat dieper in op de inhoud van de 
pensioenregeling en bevat enkele rekenvoorbeelden. 
• Rekentool: hiermee kunnen  medewerkers op basis van enkele maatmannen een indicatie 
krijgen van wat de nieuwe pensioenregeling voor hen betekent: hoeveel langer doorwerken 
• Data interne informatiebijeenkomsten: we organiseren bijeenkomsten om ook de 
medewerkers die niet lid zijn van een vakorganisatie de gelegenheid te geven zich goed te laten 
informeren. 
 
Wanneer zijn er informatiebijeenkomsten?  
De vakorganisaties organiseren ledenbijeenkomsten. Informatie over data en aanmelden, vind je op 
de websites van de vakorganisaties. 
Wij organiseren parallel hieraan enkele interne bijeenkomsten. Informatie over data en aanmelden, 
vind je straks op Mijn PostNL. Naar verwachting wordt deze informatie bekend in de week van 4 
november. 
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Moet ik me aanmelden voor een bijeenkomst? 
Voor zowel de ledenbijeenkomsten als de interne bijeenkomsten moet je je aanmelden. Kijk op de 
websites van de vakorganisaties of op Mijn PostNL (in de loop van de week van 4 november) voor 
meer informatie.  
 
 
Ledenraadplegingen 
 
Kan ik ook stemmen? 
Alleen als je lid bent van een van de vakorganisaties, word je uitgenodigd om te stemmen. 
 
Wanneer is de uitslag bekend van de ledenraadpleging van de vakorganisaties? 
Naar verwachting is uiterlijk eind november de uitslag bekend. 
 
 
Overig 
 
Ik ben deelnemer aan de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds PostNL maar val 
niet onder de cao PostNL of cao PostNL Pakketten. Krijg ik bij een definitief 
pensioenakkoord de 0,4% salarisverhoging?  
Nee, want afspraken over salarisverhogingen (evenals eigen bijdrage) worden in de cao geregeld, 
niet in de pensioenregeling. Als je niet onder de betreffende cao’s valt, geldt deze 
salarisaanpassing niet voor jou. 
 
Wat betekent dit principeakkoord voor de hoogte van de eigen bijdrage pensioenpremie? 
De eigen bijdrage is op dit moment nog steeds 2% of 6%, dat verandert hierdoor niet. Het bedrag 
aan eigen bijdrage verandert wel omdat de pensioengrondslag (salaris minus de franchise) is 
gestegen. Het percentage eigen bijdrage wordt dus berekend over een hoger bedrag. Daardoor is 
je eigen bijdrage in euro’s ook hoger. 
 
Waarom hebben we het steeds over 62,5 jaar als vergelijkingsleeftijd? 
In 2006 hebben we afgesproken dat de pensioenrichtleeftijd in de huidige pensioenregeling van 
PostNL 62,5 jaar is.  
 
Geldt deze nieuwe pensioenregeling ook voor medewerkers die vallen onder de cao 
Postbezorgers en de cao Zaterdagbestellers? 
Nee, postbezorgers hebben een eigen pensioenregeling. Zij worden separaat geïnformeerd bij 
wijzigingen in hun pensioenregeling. Zaterdagbestellers hebben geen pensioenregeling. 
 
 
 
 


