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naar communicatie@pfing.nl
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Voorwoord

Verandert er
iets? Check
uw pensioen!
Voortdurend verandert er van alles in ons leven. Wereldwijd is er
veel veranderd door de corona-pandemie. Deze raakt de gezondheid van velen én de economie. Ik hoop van harte dat u deze ziekte
bespaard is gebleven. En mocht u wel ziek zijn of zijn geweest,
dan wens ik u een goed herstel toe.
Zelf kijk ik uit naar mijn tweede vaccinatie. Hoewel ik besef dat
ook daaromtrent twijfels zijn, helpt vaccinatie om de samenleving
van het slot en de economie op gang te krijgen. Eén deelnemer
vroeg me naar de invloed van de corona-steunmaatregelen op
onze beleggingen. Op pagina 5 gaat investment manager Guido
Vessaz hierop in.
De komende tijd gaat het Nederlandse pensioenstelsel veranderen.
Het staat te boek als het beste van de wereld, maar het er zijn ook
nadelen. Hoe ons fonds met het nieuwe stelsel te maken krijgt,
belicht bestuurder Annemieke Tromp op pagina 10.
Niet alle veranderingen zijn leuk. Ton van Zanten verloor zijn
vrouw 2,5 jaar geleden. Hij vertelt erover op pagina 15. Zijn tip
'houd rekening met het onverwachte' zou ik iedereen mee willen
geven. Wilt u weten hoeveel pensioen er is geregeld voor uw
partner na uw overlijden? Bekijkt u dan uw uniform pensioen
overzicht (UPO). U kunt dit zien als u inlogt op Mijn Pensioen
via www.pensioenfondsing.nl
Wilt u een verandering in uw leven met ons delen? Of zijn er
zaken waarbij we u nog beter kunnen ondersteunen? Laat het me
weten, zodat Pensioenfonds ING zijn dienstverlening aan u kan
blijven verbeteren.
Met een hartelijke groet,

Weten hoe u er voor staat?

Log via onze website in op uw
persoonlijke omgeving Mijn
pensioen.
Komt u daar voor het eerst, activeer
dan uw account via www.
pensioenfondsing.nl/activeer. Dan
kunnen wij u makkelijker bereiken,
bijvoorbeeld als u bijna met
pensioen gaat.

Peter van Meel
Algemeen directeur Pensioenfonds ING
petervanmeel@pfing.nl
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OVER FOSSIELE ENERGIE,
TOESLAGVERLENING EN CORONA

Deskundigen
van ons fonds
beantwoorden
vragen
Als dingen niet meer zo maar vanzelfsprekend
zijn, stellen we onszelf vaak vragen. Ook over
ons pensioen, want ook dat wordt geraakt door
alles wat er verandert. Twee deskundigen van
Pensioenfonds ING, investment manager
Guido Vessaz en actuaris Henk Bruijns,
geven antwoord op drie vragen die deelnemers ons stelden.

“Wanneer trekt
Pensioenfonds ING zich
terug uit beleggingen in
de munitie- en fossiele
energie industrie?”
“Vanwege de klimaatcrisis vlieg ik
minder en koop bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp. Ik vind
het een naar idee dat mijn pensioen-
geld de fossiele energie industrie wel
ondersteunt. En de munitie-industrie
heeft belang bij het gebruik van
wapens. Aan dat doel wil ik via mijn
pensioengeld niet bijdragen.”

Rob Roes, 66 jaar

We sluiten veel bedrijven
uit die actief zijn in de
munitieindustrie of in de
fossiele energie
Vorig jaar is besloten om bedrijven uit
te sluiten als de bedrijfsvoering voor
een deel bestaat uit de w
 inning en het
verbruik van fossiele brandstoffen.
Het gaat dan voornamelijk over kolenwinning en -verbranding. Bedrijven
als Shell die met olie en aardgas
werken, werken aan de energietransitie die nodig is. Zolang wij
vinden dat ze daar voldoende mee
bezig zijn, sluiten we ze niet uit.
Bedrijven die zich bezighouden met
olie- en gasboring in poolgebieden
worden wel uitgesloten zodra een deel
van hun omzet (5%) hieruit voortkomt.
Dit geldt ook voor bedrijven die zich
bezig houden met thermische kool
winning of oliewinning uit t eerzanden.
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Geen beleggingen in controversiële
wapens

Het Fonds beschouwt a ntipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische
wapens, b
 iologische wapens, wapens
met v
 erarmd uranium en kernwapens
al vele jaren als controversiële wapens.
Hierin belegt het Fonds dus niet. We
sluiten bedrijven uit die producten
maken die niet voldoen aan wereldwijde verdragen of die v
 allen onder de
wettelijke verboden op controversiële
wapens. We beleggen wel in bedrijven
die andere wapens of munitie
produceren.
Op de website is meer informatie te
vinden over de uitsluitingscriteria en
over de betreffende bedrijven.
		
		
		
Guido Vessaz,
		 Investment Manager
Antwoorden Magazine

“Pensioenfonds ING is een gesloten
pensioenfonds en één van de allersterkste in Nederland. Kan en moet het
toeslagenbeleid niet ruimer?”
“Als de laatste deelnemer overlijdt, zitten er nóg miljarden
in de pot! Om dat te verhinderen, zou het toeslagenbeleid
nu al ruimer moeten zijn.”

Toeslagenbeleid gericht op
de lange termijn
Pensioenfonds ING is een
gesloten fonds, maar wel één met
68.000 deelnemers. Over 30 jaar
zijn dat er nog steeds zo’n
45.000. Het Fonds heeft dus nog
heel wat jaren bestaansrecht.
Ook het vermogen is groot
genoeg om te b
 lijven bestaan.
We kijken voor het toeslagen
beleid bewust naar de lange
termijn en gaan uit van de
gemiddelde reële dekkingsgraad.
Deze toont de h
 uidige financiële
situatie ten opzichte van ons doel
om in de toekomst alle
pensioenen ínclusief toeslagen te
kunnen betalen.
Met een gemiddelde reële dekkingsgraad van ruim 93% gaat het
behoorlijk goed, maar er is nog
ruimte voor verbetering. Gaat het
financieel goed genoeg, dan kan
het Bestuur de p
 ensioenen
verhogen volgens de toeslagmaatstaven die door sociale partners
overeen zijn gekomen. De toeslagstaffel is leidraad hierbij.Elke toeslag moet verder passen binnen
de fiscale grenzen. Gaat het finan-

cieel niet goed genoeg, dan kan
het fonds de p
 ensioenen niet verhogen zonder dat het toekomstige
pensioengerechtigden tekort zou
doen. Het toeslagenbeleid kan dus
niet ruimer dan het nu is.
Hoe rijker het fonds, hoe voor
zichtiger het beleggingsbeleid

Het is niet de bedoeling geld op te
potten voor een klein deel
pensioengerechtigden; het streven
is dat elke deelnemer zijn deel
krijgt, ook ver in de toekomst. Zo
weegt het Bestuur ieders belang.
Daartoe neemt het fonds m
 inder
beleggingsrisico naarmate de
financiële situatie beter is. Het
rendement zal dan lager zijn, maar
ook zekerder. De dekkingsgraad
stijgt minder snel, maar is ook
stabieler. Mocht de dekkingsgraad
toch nog verder s tijgen, dan wil
het Bestuur het overschot via eenmalige uitkeringen verdelen onder
de deelnemers. Toeslagverlening
is dan ook voorwaardelijk.		
		
Henk Bruins,
Actuaris

Pieter Pouwels, 73 jaar

Elke maand f inancieel nieuws
van ons fonds

Op de hoogte blijven van het laatste
nieuws, ook over de toeslagen?

Scroll hiervoor naar het einde van de pagina.

Scroll hiervoor naar het einde van de pagina.

in uw mailbox als u zich abonneert op onze
e-mail-service. Dat gaat gemakkelijk via
www.pensioenfondsing.nl

Zomer 2021

Abonneer u op onze digitale nieuwsbrief!
Dat kan via www.pensioenfondsing.nl
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“In het najaar zullen de corona-
steunmaatregelen wel stoppen.
Hoe beïnvloeden die het rendement
en de omvang van het belegd vermogen?
Is hier op voorgesorteerd?”
“Ik volg het nieuws op de voet. Als er iets bijzonders gebeurt,
denk ik: wat zijn de gevolgen? Dat past ook bij mijn bankverleden. Daar werkte ik lang op afdelingen met een sterke financiële
focus op interne processen.”

Corona-ontwikkelingen
nemen we zeker mee in
onze beleggingen

Sommige landen in Latijns-
Amerika en in Zuid-Europa hebben het relatief zwaar gehad.

Wij houden in ons beleggings
beleid rekening met
verschillende economische
scenario’s, ook met p
 eriodes van
economische terugval. Externe
vermogensbeheerders beheren
onze beleggingen in opdracht
van het Fonds. Wij zitten samen
met hen bovenop de coronaontwikkelingen.

Dat geldt ook voor sectoren die
afhankelijk zijn van toerisme,
zoals de horeca, de luchtvaart en
winkels.

Voor het midden- en kleinbedrijf
is overheidssteun heel belangrijk.
Maar hoe lang is het nuttig en
nodig? Dit verschilt per land. Als
steun te snel wordt opgeheven,
kan dat levensvatbare bedrijven
in de knop breken. En overheden
kunnen financieel in de problemen
komen als ze te lang steun geven.
Dat kan de economische groei
drukken.
Pensioenfonds ING belegt
wereldwijd in voornamelijk grote
beursgenoteerde bedrijven in
allerlei sectoren.

De grote bedrijven uit de IT-
sector hebben juist geprofiteerd
van de versnelde digitaliserings
trend.
We zien dat bepaalde sectoren
relatief sterk terugkomen.

Vaccinatieprogramma’s zijn op
gang gekomen en lock-down
maatregelen worden afgebouwd.
Aandelenbeurzen lieten recordhoogtes zien. Bij de h
 uidige
economische werkelijkheid zou je
dat niet verwachten. Blijkbaar
kijkt de markt al door de coronacrisis heen en is men optimistisch
over het herstel.
De financiële situatie van ons
fonds publiceren wij elke maand
op onze website.
		
Guido Vessaz,
Investment Manager

Hebt u een vraag
voor één van onze d
 eskundigen?
Stuur een e-mail naar c ommunicatie@pfing.nl
Henk Oostendorp, 69 jaar
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To the point

Update van uw p
 ensioen

Op deze datums ontvangt
u de rest van het jaar uw
pensioen

Bekijk uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht.
U krijgt het in september 2021. U vindt uw
overzichten als u via www.pensioenfondsing.nl
inlogt op Mijn Pensioen.

• 23 juli 2021
• 23 augustus 2021
• 23 september 2021
• 22 oktober 2021

Deelnemerspanel
zoekt nieuwe leden

• 23 november 2021
• 20 december 2021
De vuistregel is dat u uw pensioen steeds op de
23ste ontvangt. En als die dag in het weekend of op
een feestdag valt, dan ontvangt u uw pensioen in die
maand al eerder.
Als u uw pensioen op een buitenlandse rekening
krijgt, kan het een paar dagen later zijn. Maar altijd
uiterlijk op de laatste dag van de maand.

Wilt u meedenken over de communicatie van
Pensioenfonds ING? Ons deelnemerspanel beoordeelt op gezette tijden teksten of ideeën voordat we
deze echt gebruiken. Dit helpt ons om de communicatie met u verder te verbeteren!
Interesse?

Stuur een e-mail naar communicatie@pfing.nl

Besluit over
verhogen pensioen
volgt in december
Net als vorig jaar besluit het Bestuur in december in één keer over de toeslagen
voor alle p
 ensioenen.
•

Volgt uw pensioen de prijsontwikkeling en wordt uw pensioen verhoogd?
Dan gaat de verhoging in per 1 januari 2022.

•

Volgt uw pensioen de cao-loonsverhoging van ING Bank of van NN Group
en wordt uw p
 ensioen verhoogd? Dan gaat de verhoging alsnog in vanaf de
datum van de cao-loonsverhoging in 2021.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u of uw p
 ensioen de prijs- of de
loonontwikkeling volgt.
Zomer 2021
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To the point

4X

Onze digitale nieuwsbrief
verschijnt vier keer per jaar
Via www.pensioenfondsing.nl kunt u zich abonneren.
Scroll naar het einde van de pagina.

Ruim 47.000 deelnemers ...
... bereiken wij via e-mail. Elke maand komen
daar mensen bij. Hebt u ons uw e-mailadres
al doorgegeven? Dat kan eenvoudig door via
onze website in te loggen op Mijn Pensioen.

Uw e-mailadres
kan wel eens
veranderen
Bijvoorbeeld als u een nieuwe i nternet-provider
krijgt. Geeft u ons dan uw nieuwe e-mailadres
door? Dat kan eenvoudig door via onze
website in te loggen op Mijn Pensioen.
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Highlights uit
ons jaarverslag
Project ‘Wij werken aan
uw pensioen’ afgerond
Nog één pensioenreglement voor alle deelnemers.

DNB-beleidsdekkingsgraad:
126,2%
Dat is ruim ruim boven de wettelijk
vereiste dekkingsgraadvan 113,5%.

10% of meer omzet
uit kolencentrales?
Dan beleggen we niet meer in dat bedrijf.

%

68.217 deelnemers ...
... zijn er in ons Fonds. 23.188 van hen
ontvangen maandelijks een pensioen
van ons Fonds.

Rendement in 2020:
9,1%
In 2019 was het rendement 11,0%.

Alle toeslagen
volledig toegekend
Per 1 januari 2021 de afgeleide prijsindex van 1,12 %
Per 1 september 2020 de loonindex ING Bank van 3,0 %
Per 1 juli 2020 de loonindex NN Group van 3,0 %

Zomer 2021

€ 31,6 miljard
Dat was ons belegd vermogen eind 2020.
Eind 2019 was dat € 29,5 miljard.

Gemiddelde reële
dekkingsgraad: 93,3%
Eind 2019 was deze 97,2%

Lees het verkort jaarverslag op
www.pensioenfondsing.nl/verkort-jaarverslag
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Interview

NIEUW PENSIOENSTELSEL EN P
 ENSIOENFONDS ING:

“Nog onduidelijk of de pensioenen
in ons Fonds meegaan in het
nieuwe stelsel”
Het Nederlandse pensioenstelsel gaat veranderen, dat is duidelijk.
Vorig jaar heeft de overheid met vertegenwoordigers van werkgevers
en van werknemers op hoofdlijnen afspraken gemaakt hierover.
Doel is onder meer om de pensioenen persoonlijker en transparanter
te maken. Wat betekent dit voor uw pensioen van Pensioenfonds ING?
Bestuurder Annemieke Tromp licht toe waar we staan.

Uit een poll op de website blijkt dat
veel deelnemers zich zorgen maken
over hun pensioen van Pensioenfonds
ING vanwege het nieuwe
pensioenstelsel. Hoe kijkt u daarnaar?
“Pensioen raakt je inkomen, nu of later,
en als daar iets mee zou zijn dan begrijp
ik dat mensen zich zorgen maken.
Maar ook in het nieuwe p
 ensioenstelsel
is het doel om te zorgen voor een goed
inkomen.”
Het project ‘Wij werken aan uw
pensioen’ is vorig jaar afgerond. Er is
nu één pensioenreglement voor alle
deelnemers. Staat dat weer op losse
schroeven door het nieuwe
pensioenstelsel?
“Na zo’n operatie zou je denken dat we
er wel onderhand zijn! Maar als de wetgeving verandert, kunnen de regels
voor het pensioen veranderen. Dat is nu
eenmaal zo.”
Binnen het nieuwe pensioenstelsel
komen er twee contractvormen. Wie
bepaalt welke vorm voor het pensioen
bij Pensioenfonds ING zal gelden?

“De sociale partners binnen ING en
NN; de beide werkgevers en de
vakbonden De Unie, CNV en FNV.
Zij besluiten eerst óf zij de pensioenen
van ons Fonds mee willen nemen in het
nieuwe pensioenstelsel. En zo ja in
welke vorm. Het Bestuur zal
vervolgens de belangen van alle
betrokkenen evenwichtig moeten
afwegen. Daarbij neemt het Bestuur
alle feiten en omstandigheden mee, of
het nu gaat over rendement en risico,
over uitvoeringskosten of over
toekomstbestendigheid.”

Dus misschien hoeven de pensioenen
in ons fonds niet mee naar het nieuwe
pensioenstelsel?
“Dat zou kunnen. Het pensioenakkoord
en de uitwerking daarvan zijn in de
eerste plaats geschreven voor
pensioenfondsen waarin nog mensen
instromen. Dat is bij Pensioenfonds
ING niet het geval. Ons Fonds is op
1 januari 2014 gesloten en er komt geen
nieuwe deelnemer meer bij. Het is nog
niet bekend hoe de wet- en regelgeving
van toepassing zal zijn op gesloten

fondsen. In de consultatie die het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft gehouden h
 ebben wij
hierover dan ook vragen gesteld.Het is
wachten op de a ntwoorden.”

En in de tussentijd?
“We gebruiken deze periode als
Bestuur om ons te oriënteren. Een
werkgroep vanuit het Bestuursbureau
en externe adviseurs ondersteunen ons
daarbij. En er zijn eerste b
 esprekingen
met de sociale partners en met het Verantwoordingsorgaan. Ook over de twee
contractvormen die straks mogelijk zijn
binnen het nieuwe p
 ensioenstelsel. Zo
komen we tot eenzelfde kennisniveau
over het nieuwe pensioenstelsel en een
gezamenlijk referentiepunt.”
Worden deelnemers betrokken bij de
te maken keuzes?
“Zeker! Dat vinden we als bestuur
belangrijk. Bij eventueel te maken keuzes voor het nieuwe stelsel is het ook
belangrijk om te weten hoe d
 eelnemers
denken over het nemen van risico met
hun pensioengeld. Ons Fonds onderzoekt die risicohouding regelmatig.
De laatste keer gebeurde dat in 2019 en
voordat er definitieve keuzes gemaakt
worden, doen we dat opnieuw.”

Annemieke Tromp is sinds september 2020 niet u
 itvoerend bestuurder
van Pensioenfonds ING
Zij is bestuurder namens de werknemers. Zij werkt als Managing Director Market Risk Management
bij ING Bank Nederland. In haar vrije tijd rijdt ze graag paard in de duinen, vlakbij huis. Meer weten
over Annemieke Tromp en het Algemeen Bestuur? Scan dan de QR-code!
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10 % van uw pensioen ineens op pensioendatum,
gepland vanaf 1 januari 2023
Deelnemers krijgen dan de keuze om op hun pensioendatum
maximaal ongeveer twee jaar aan pensioen in één keer uitbetaald
te krijgen. Maar het is belangrijk om te beseffen dat het pensioen
voor de rest van het leven dan wel lager wordt. Zo wil de overheid
mensen die met pensioen gaan op dat moment meer flexibiliteit
te bieden. Houd er verder rekening mee dat deze keuze waarschijnlijk gevolgen heeft voor belastingen, AOW-premie en
toeslagen.

Nieuw pensioenstelsel komt een jaar later
De wet voor het nieuwe pensioenstelsel komt een jaar later:
uiterlijk in 2023 in plaats van 2022. Dat heeft minister Koolmees de
Tweede Kamer laten weten. Er is meer tijd nodig om het voorstel
zorgvuldig voor te b
 ereiden. Fondsen hebben tot 2027 de tijd om
alle plannen door te voeren.

Tot 1 januari 2023

Ontwerpen
wetgeving

januari 2023

Alle wetgeving
gereed

2023 - 2024

2025 - 2026

1 januari 2027

Afspraken tussen
werkgevers en
werknemers

Pensioenfondsen
mogen over op
nieuw contract

Uiterste datum
voor een
pensioenfonds om
over te stappen

Meer over het nieuwe p
 ensioenstelsel op Rijksoverheid.nl
Bij ‘onderwerpen/pensioen’.

Zomer 2021
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HOE WE VIA ONZE BELEGGINGEN
DE PALMINDUSTRIE BEÏNVLOEDEN

Koekjes, zeep
en uw pensioen
Wat hebben koekjes en zeep met uw pensioen te maken? Er zit palmolie
in en dat is een winstgevend, maar ook controversieel product. Vanwege
het goede rendement zijn bedrijven die werken met palmolie aantrekkelijk voor beleggers. Maar passen die beleggingen wel in ons
beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)? Hoe pakken
we dat aan?

Pensioenfonds ING belegt met uw
pensioengeld. Het rendement is natuurlijk belangrijk én we kijken naar de
gevolgen voor mens en milieu. We zijn
kritisch op producten waarvan je
misschien niet meteen zou denken dat
er iets mis mee is, zoals palmolie.
Maar weinig producten zijn zo winstgevend als palmolie

Er is veel vraag naar palmolie. Dit heeft
geleid tot onverantwoorde teelt
praktijken met negatieve gevolgen voor
de mensenrechten en voor het milieu.
De productie van palmolie ligt daarom
internationaal onder een vergrootglas.
Beleggen in palmolie die niet duurzaam
is geproduceerd vormt een mogelijke
inbreuk op de principes van de UN
Global Compact.
Sinds 2004 bevordert de Roundtable on
Sustainable Palm Oil (RSPO) de
productie en het gebruik van duurzame palmolie. De RSPO stelt
hiervoor wereldwijde normen op.

Pensioenfonds ING wil alleen investeren in palmolie-producerende bedrijven
die voldoen aan deze normen, of daarin
voldoende stappen maken. Vanaf
31 december 2021 sluiten we bedrijven
uit als hun plantages niet tenminste
voor 50% RSPO-gecertificeerd zijn.
Zo dragen we met onze beleggingen bij
aan een duurzamere palmolie-industrie.
De palmolie-industrie heeft al langer
onze aandacht

Het Bestuur vindt de palmolie-industrie
een belangrijk thema. Pensioenfonds
ING pakt dit samen met Robeco, onze
partner voor het MVB-beleid, op.
Namens het Fonds is Robeco met
vertegenwoordigers van verschillende
ondernemingen het gesprek aangegaan:
‘engagement’ heet dat. Dat gaat van
specialist tot topmanagement.
Robeco overlegt meerdere keren per
jaar met deze bedrijven om te horen of
zij voldoende actie nemen. Per slot
moeten ze eind dit jaar voor tenminste

50% RSPO gecertificeerde palmolie
produceren of verhandelen om te voorkomen dat Pensioenfonds ING stopt
met beleggen in hun bedrijf.
Pensioenfonds ING geeft zo een
signaal

De directe invloed is beperkt, maar de
effecten van die dialogen zien we bijvoorbeeld wel al langzaam terug bij
andere trajecten zoals de verbetering
van het klimaat. Voor de palmolie-industrie zijn we nog ver van huis. 100%
duurzaam zijn de plantages voorlopig
niet. En een bedrijf dat in palmolie
handelt, koopt de palmolie in bulk in,
net als koffie en suiker. Waar komt het
dan precies vandaan en is het duurzaam geproduceerd? Dat is lastig na te
gaan.
Als de gesprekken niet helpen, kan de
belegger proberen om verbetering te
forceren, door het onderwerp te
agenderen voor de aandeelhouders
vergadering van dat bedrijf.
Dan mag het bedrijf aan de aandeel
houders uitleggen hoe belangrijk ze
duurzaamheid vinden. Dat is een extra
middel om bedrijven te bewegen om
iets te doen. En dat kan wel eens leiden
tot alsnog een toezegging. Zo kun je als
pensioenfonds een bedrijf toch in
beweging krijgen.
Snel de informatie
over ons MVB-beleid bekijken?
Scan dan de QR-code!

Meer informatie over ons MVB-beleid
vindt u op onze website. Daar vindt u ook
een overzicht van de ondernemingen die
wij inmiddels hebben uitgesloten.

12

Antwoorden Magazine

Palmolie komt uit de palmvrucht van de oliepalm.
Deze gedijt het best in een tropisch klimaat.
Indonesië en Maleisië hebben de meeste plantages.

Voorjaar
Zomer
2021
2021
2021
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WAT TE DOEN VOOR UW PENSIOEN?

Een verandering
in uw leven …
In het leven kunnen we onverwacht voor grote

“Ze applaudisseren
nog net niet bij
het uitstappen”
Anne Blokland (62) werd na 33 jaar NN
boventallig. Bij toeval werd hij drie jaar
later buschauffeur.

veranderingen komen te staan. Het leven van
Anne Blokland zag er na 33 jaar bij NN opeens anders
uit. Hij raakte boventallig en werd buschauffeur.
Ook overkwam het Ton van Zanten toen zijn vrouw
ziek werd en overleed. Hoe veranderden deze
gebeurtenissen hun levens en het pensioen?

“Na drie jaar solliciteren vroeg
iemand me: ‘Jij hebt toch een groot rijbewijs? Er zijn buschauffeurs nodig.’
In mijn diensttijd had ik wel eens een
kleine vrachtauto gereden. Toch maar
rijlessen genomen en al snel had ik een
baan op de bus. Het contact met de
mensen is gewoon erg leuk. Ze applaudisseren nog net niet als ze de bus
verlaten, maar zeggen wel meestal
‘bedankt’. Het werk zelf is best individueel: samenwerken doe je vooral op
smalle dijkjes, als je een andere bus
tegenkomt. Nee, de status mis ik niet.
Als er kinderen staan te zwaaien
naar m’n bus van 18 meter, voel ik me
net Sinterklaas.”
Richting geven

“Eigenlijk had ik een baan vinden al een
beetje opgegeven. Ik was 56 en dacht:
dan haal ik mijn pensioen naar voren.
Op de planner van Pensioenfonds ING,
zag ik dat ik een heel eind kwam. Ik
weet dat ik vandaag kan stoppen. Dat
geeft rust en ik vind minder geld geen
probleem. Het maakt je onafhankelijk.
Want mijn werktijden zijn wel minder
prettig. Het is soms heel vroeg, of
soms heel laat. Dat wordt lastiger als
je ouder wordt. Als sponsor van onze
studerende kinderen kijk ik hoe lang
werken echt nodig is.

Mijn tip

Anne Blokland (62)

"Mijn tip voor als je wilt of moet
stoppen met werken is dan ook:
kijk op tijd naar je lasten en je
inkomsten en ga daartussenin
puzzelen met de planner. Daarmee
kun je richting geven aan je leven.“

Werd na 33 jaar NN boventallig.
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U hebt pensioen
opgebouwd bij
Pensioenfonds ING
 w partner kan, na uw
U
overlijden, recht hebben op
partnerpensioen
Maar alleen als u vóór uw
pensionering bent getrouwd,
een geregistreerd
partnerschap bent aangegaan
of uw partner bij ons hebt
aangemeld en uw relatie
voldoet aan de voorwaarden.
Uw partner heeft na uw
overlijden altijd recht op een
eenmalige overlijdensuitkering
Oók als het huwelijk, het
geregistreerd partnerschap of
de aanmelding pas van na uw
pensioendatum is.

naast mijn werk in de OR, bij caoonderhandelingen, bij het Sociaal Fonds,
noem maar op. Tot ik 61 jaar en 9 maanden was. Toen ben ik gestopt met werken. Ik kan me nu niet meer voorstellen
hoe ik het deed. Als je jong bent, denk
je dat je altijd alles blijft kunnen.”
Mijn pensioen is goed
Ton van Zanten (74)
Is erg geïntereseerd
in geschiedenis.

“Houd rekening met het onverwachte”

“Ik vind het wel jammer dat er geen
kerstpakket meer is. Dat was een mooie
blijk van erkenning. Ik heb altijd goed
aan mijn pensioen gedacht. Dat moet
ook wel als je zelf in het vak zit. En
ook voor het geval mijn vrouw alleen
was komen te staan.

Ton van Zanten (74) was sinds 1978 lid van het NMB Pensioenfonds.
Later was hij achtereenvolgens bestuurslid en lid van de deelnemersraad
van Pensioenfonds ING. Hij verloor 2,5 jaar geleden zijn vrouw.

Mijn tip

“We waren 51 jaar getrouwd en hadden net een reis naar Israël uitgestippeld. Die middag zegt mijn vrouw:
‘Ik heb pijn in mijn buik.’ Elke dag werd
het erger. Het bleek de alvleesklier en
niet meer te opereren. Een erg slechte
tijd. We gingen er gewoon vanuit dat
we met ons tweetjes oud zouden worden. Toevallig hadden we wel een jaar
eerder het onderwerp ‘begrafenis’
besproken. Maar ik dacht altijd dat ik
eerder zou gaan.”
Zomer 2021

Je bent áltijd alleen

“Dat zie ik echt als een groot probleem.
Voor veel ouderen. Je praat niet meer
over wezenlijke dingen. Ook ga je langzaam naar een rustiger leven. Inmiddels
is wel de geschiedenisleraar in me ontwaakt. Zo nam ik de fotograaf mee
naar het stadje Batenburg aan de Maas
en heb hem verteld over de ontstaansgeschiedenis van ons land. Ik doe ook
vrijwilligerswerk bij de kerk. Maar het
is niet meer zoals vroeger. Toen zat ik

Ik zou echt tegen iedereen willen
zeggen: houd rekening met het
onverwachte. Kijk wat er is
geregeld voor je nabestaanden,
praat er samen over.
Mensen denken liever niet na over
de minder leuke kanten van het
leven. Ook wij hadden nog veel
willen doen samen. Nu denk ik:
wat we samen hadden in ons leven
was ons gegeven. En ik denk dat
het daarbij moet blijven.“

15

Vragen?
Wij helpen u graag!

Sietske en haar collega’s beantwoorden
graag uw vragen. Zo kunt u ons bereiken:
pensioenloket@pensioenfondsing.nl
088 - 116 2405, elke werkdag
van 8.30 tot 17.00 uur.
www.pensioenfondsing.nl: u kunt
chatten via de website of u gebruikt
het contactformulier om ons uw vraag
door te geven.
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