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Wilt u met ons meedenken?
Is deze pensioenkrant duidelijk? Vindt u op de website de informatie die u
zoekt? Wat heeft u van ons nodig om inzicht in uw pensioen te krijgen?
Om vragen zoals deze te b
 eantwoorden
en de communicatie te verbeteren,
wil PSL een deelnemerspanel samen
stellen. Charlotte Soons, voorzitter van
PSL, vertelt er over.

 akkelijker vindt; of u de teksten ook
m
begrijpt. Alleen als het antwoord op
die vragen “ja” is, dan is het pas echt
goed gelukt. Daarom willen we een
deelnemerspanel instellen.’

We horen graag wat u vindt

Niet meer dan 10 minuten

‘Pensioen is voor velen een moeilijk
onderwerp. Wij willen het vooral
makkelijker maken voor de mensen.
Bijvoorbeeld met onze nieuwe website,
vinden wij dat dat ook best goed
gelukt is,’ vertelt Charlotte. ‘Maar we
horen graag of u de informatie ook

Charlotte Soons: ‘Deelnemen aan het
panel is makkelijk. Het gaat helemaal
online. Als lid van het panel ontvangt
u een paar keer per jaar korte onder
zoeken. De vragenlijsten kosten
gemiddeld niet meer dan 10 minuten
van uw tijd.’

Geen kennis van pensioen nodig
‘De meeste mensen weten w
 einig
van pensioen. De leden van het
deelnemerspanel hebben geen
pensioenkennis nodig. Want dan kun
je pas beoordelen of de teksten echt
goed te begrijpen zijn. Ook kunnen
zij beter aangeven welke pensioen
thema’s ze missen. We horen graag
hun m
 ening,’ vertelt Charlotte.

Aanmelden voor het panel
‘Wilt u ons helpen bij het verbeteren
van onze pensioencommunicatie?
Meldt u dan aan voor ons deelnemers
panel via de website www.bpf-psl.nl‘,
stelt Charlotte voor. ‘Want wie kan er
nu beter met ons meedenken dan onze
eigen deelnemers?’ 

Vacatures in het verantwoordingsorgaan. Hebt u interesse?
In het Verantwoordingsorgaan (verder
te noemen VO) van ons pensioenfonds
zijn op korte termijn drie zetels be
schikbaar voor nieuwe kandidaten. Het
gaat om vacatures voor leden die de
pensioengerechtigden vertegenwoordi
gen. Het VO speelt een belangrijke rol
binnen ons fonds. De leden adviseren
het bestuur gevraagd en ongevraagd.
Ook legt het bestuur aan dit orgaan,
de naam zegt het al, verantwoording af
over het gevoerde beleid. Om deze rol
goed in te kunnen vullen, moeten de
leden van het VO voldoende pensioen
kennis hebben en bereid zijn cursussen
te volgen. Het is goed om te weten

dat het VO secretarieel wordt onder
steund door AZL en het bestuur nodigt
het VO regelmatig uit bij toelichtingen
op actuele pensioenonderwerpen
door specialisten. Uiteraard krijgt u de
tijd zich in te lezen in de materie en
wordt u door de zittende leden in het
VO bijgepraat over de onderwerpen
die tijdens de vergaderingen aan de
orde komen. Als u zich als mogelijke
kandidaat voor het VO wilt opgeven,
is het belangrijk om te weten dat het
bestuur van PSL k andidaten vooraf
toetst aan een functieprofiel dat voor
deze vacatures is opgesteld.

Op www.bpf-psl.nl/documenten leest
u in het functieprofiel waar een lid
van het VO aan moet voldoen. Als
er meer geschikte kandidaten zich
melden dan er aan zetels b
 eschikbaar
zijn, worden er verkiezingen
gehouden. Meer informatie over het
verantwoordingsorgaan vindt u op onze
website www.bpf.psl.nl/over-het-fonds.
Ook kunt u contact opnemen met
leden van de verkiezingscommissie:
mevrouw G. van Bree, 06-18708321
of mevrouw J. van der Velden
06-41008966. Zij zijn voorzitter, resp.
lid, van het VO. 

Uw vraag, ons antwoord
Vragen over pensioen?
U vindt veel informatie op www.bpf-psl.nl. U kunt ons ook bellen: 088 - 116 2422 (elke werkdag van
8.30 tot 17.00 uur), of mailen naar bpf-psl@azl.eu. We helpen u graag!

Wat zijn de betaaldata?

Kunnen de pensioenen verhoogd worden?

Uw pensioen wordt op de 23ste van elke maand op
uw rekening bijgeschreven. Dit gebeurt in de loop van
de dag. Valt de 23ste in het weekend, dan is de beta
ling op de vrijdag ervoor. Met Kerstmis is de uitbeta
lingsdatum vervroegd. Voor 2017 gelden de volgende
data:

Het bestuur van PSL probeert elk jaar uw opgebouwde
pensioen te verhogen. Hiermee wil het bestuur, zoveel
als mogelijk, ervoor zorgen dat uw pensioen zijn waarde
houdt. U hebt niet automatisch recht op een verhoging.
Of de pensioenen verhoogd kunnen worden, hangt af
van de financiële situatie van ons pensioenfonds. Is
deze niet goed, dan mag het pensioen niet of slechts
gedeeltelijk verhoogd worden. Voor de komende jaren
verwachten we niet dat we uw pensioen kunnen ver
hogen. Dit heeft te maken met de aanhoudende lage
rente, schommelingen op de beurzen en (nieuwe) weten regelgeving. Op onze website publiceren we elke
maand actuele informatie over hoe PSL er financieel
voor staat.

23 januari 2017
23 februari 2017
23 maart 2017
21 april 2017
23 mei 2017
23 juni 2017

21 juli 2017
23 augustus 2017
22 september 2017
23 oktober 2017
23 november 2017
20 december 2017

Wat wijzigt er aan de inhoudingen per 1 januari voor mij?
PSL is verplicht belastingen en premies, die door de
overheid worden vastgesteld, in te houden op uw bruto
pensioenuitkering. Vervolgens betaalt ons fonds de
pensioenen elke maand netto aan u uit. Als de overheid
aanpassingen doorvoert in de belastingen of de premies,
kan het netto bedrag lager of hoger uitvallen. Dit soort
wijzigingen gaan vaak in per 1 januari. Daardoor kan het
zijn dat uw pensioen bruto niét wijzigt, maar het bedrag
dat op uw bank wordt bijgeschreven wél.

Elk jaar in januari ontvangt u als gepensioneerde een
jaaropgave over het voorgaande jaar. Dit hebt u nodig voor
de belastingaangifte. Onderaan deze jaaropgave staan de
betaalspecificaties voor het komende jaar. Daarin leest
u wat het bruto pensioen is, welke bedragen worden
ingehouden en wat u netto ontvangt. In de toelichting die
bij de jaaropgave hoort, zijn alle wijzigingen, bedragen en
percentages, uitgewerkt. Deze zijn bij het maken van deze
nieuwsbrief nog niet bekend.
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Manon Dobbelstein, Chris Roosendaal en Andrea Waelen beantwoorden uw vragen graag.

