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Handig: de nieuwe website van PSL
Hebt u een vraag over uw pensioen? Of wilt u digitaal uw pensioenzaken
regelen? Dat kan via de nieuwe website van PSL. Harry van Herpen,
bestuurslid van PSL, vertelt er over.

‘Onze website is helemaal v ernieuwd.
Het enige dat niet veranderd is, dat is
het webadres www.bpf-psl.nl,’ vertelt
Harry.

Alle informatie over de
pensioenregeling
Harry: ‘Op de website staat alle
informatie over de pensioenregeling.
U vindt er antwoord op vragen zoals:
“Hoeveel krijgt u? Wat is er geregeld
voor u? Maar ook voor uw nabestaanden? Wat moet u doen als uw situatie

Nieuw: “Mijn Pensioencijfers”
Helemaal nieuw is
dat u met uw DigiD
kunt inloggen op de
beveiligde omgeving
“Mijn Pensioencijfers”.
‘Dat is toch wel goed
om te weten,’ vertelt Harry. ‘U vindt
hier het UPO, uw jaaropgave en u
kunt er zelf pensioenzaken regelen.
Ook kunt u uw gegevens inzien en
wijzigingen doorgeven. Bijvoorbeeld
een nieuw c orrespondentieadres,’ licht
Harry toe. 

verandert?” Ook publiceren we elke
maand de actuele financiële situatie
van ons fonds.’

Makkelijker maken
‘Alle informatie is nu nóg makkelijker te
vinden. Informatie over het pensioen bij
PSL en antwoord op veel vragen.
We wilden het vooral makkelijker
maken. Want velen vinden pensioen
al moeilijk genoeg. Zelf vinden we dat
dat goed gelukt is. Maar we horen
ook graag via de website wat u er van
vindt,’ benadrukt Harry.

Geef uw e-mailadres door
PSL wil in de toekomst meer digitaal
communiceren. Geef uw e-mailadres
door via de website. Zo kunnen wij u
ook in de toekomst goed bereiken.

Hoe staat
PSL er voor?
De beleidsdekkingsgraad van
februari 2016 is 109,8%. Dat
betekent dat PSL er redelijk voor
staat. Enerzijds heeft het fonds dan
ook kunnen besluiten tot een heel
kleine verhoging van de pensioenen
met 0,1%. Anderzijds moest PSL
ook een herstelplan indienen bij de
toezichthouder DNB.

Verhoging van de pensioenen
Ons fonds heeft voldoende vermogen om de pensioenen een klein
beetje te verhogen. Dat blijkt uit de
beleidsdekkingsgraad. Die was eind
december 111,2%. PSL moet m
 inimaal
een beleidsdekkingsgraad hebben
van 104,1%. Het pensioenfonds is
weer volledig gezond bij een beleids
dekkingsgraad van 113,0%. Omdat de
beleidsdekkingsgraad daar nu tussen
ligt, kan PSL een kleine v erhoging
geven. Het bestuur van PSL heeft
besloten om de pensioenen per
1 januari 2016 met 0,1% te verhogen.
Dit geldt voor de pensioenen van
werknemers, pensioengerechtigden
en oud-werknemers die na vertrek hun
pensioen hebben laten staan bij ons
fonds.

Ons fonds heeft in dit herstelplan
géén extra herstelmaatregelen (zoals
het verlagen van pensioenen) h
 oeven
opnemen. Het tekort is dan ook g
 ering
en het is goed om te weten dat het
geen dekkingstekort is. Zolang de
financiële situatie van PSL onvoldoende
blijft, moet ons fonds wel ieder jaar een
nieuw herstelplan indienen. Wij houden
u natuurlijk op de hoogte.

Meer informatie?
Meer weten over de financiële
situatie van uw fonds? Kijk op 
www.bpf-psl.nl voor uitleg en
het laatste nieuws. Daar vindt
u ook m
 aandelijks de actuele
beleidsdekkingsgraad van PSL. 

Een herstelplan

Geen automatisch recht op verhoging
U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als de
financiële positie van het pensioenfonds het toelaat. Uw pensioenfonds
probeert ieder jaar uw pensioen te verhogen met 70% van de prijsont
wikkeling. Daarbij wordt uitgegaan van de consumentenprijsindex voor alle
huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Er wordt geen geld gereserveerd voor de verhoging. Het bestuur stelt elk jaar
vast of en hoeveel uw pensioen wordt verhoogd. Dat hangt af van de financiële
positie van het pensioenfonds.
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Het toeslagbeleid van PSL
is gewijzigd
PSL probeert jaarlijks een
voorwaardelijke toeslag te ver
lenen van 70% van de stijging van
de consumentenprijsindex. Dit
geldt voor zowel (oud) deelnemers
als pensioengerechtigden. Voor
1 januari 2015 was die ambitie voor
deelnemers 70% van de algemene
loonstijging volgens de cao. Wilt u
meer hierover weten, ga dan naar
www.bpf-psl.nl.
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De verhoging van 0,1% was de
maximale ruimte, want er is ook sprake
van een reservetekort bij PSL. Daarom
heeft PSL ook een herstelplan moeten
indienen bij de toezichthouder DNB.

