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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?
Wilt u informatie liever digitaal of op papier ontvangen? Zijn er thema’s
over pensioen waar u meer over wilt weten? Hoe vindt u dat ons fonds uw
pensioen regelt?
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.

We horen graag wat u vindt
‘Pensioen is voor velen een moei
lijk 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
makkelijker vindt; of u de teksten ook
begrijpt. Alleen als het antwoord op
die vragen “ja” is, dan is het pas echt
goed gelukt. Daarom willen we een
deelnemerspanel instellen.’

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?’ 

Niet meer dan 10 minuten
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. Het invullen van de vragen
lijst kost gemiddeld niet meer dan
10 minuten van uw tijd.’

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

Wat vindt u van deze
pensioenkrant?
Graag horen wij van u wat u vindt
van deze pensioenkrant en ook
zijn wij benieuwd naar uw mening
over onze nieuwe website. Met
uw m
 ening stelt u ons in staat
om verdere verbeteringen door te
voeren in onze c ommunicatie. U
kunt uw mening geven via onze
website www.bpf-psl.nl. Wilt u
dat vaker doen? Meld u dan via de
website eenvoudig aan voor het
deelnemerspanel. Alvast hartelijk
dank voor uw reactie!

Ooit gehoord van

U ontvangt straks

Uw vraag,

de Pensioenvergelijker?

voor de tweede keer
een UPO

ons antwoord

Hoe staat PSL er
financieel voor?

AOW-leeftijd
stijgt verder
De leeftijd waarop u voor
het eerst AOW-pensioen
ontvangt van de overheid
stijgt in 2022 naar 67 jaar
en 3 maanden. Dit besluit
betreft mensen die
geboren zijn op of na
1 januari 1955 en voor
1 april 1956. Meer
informatie over het
AOW-pensioen vindt u op
de website van de Sociale
Verzekeringsbank, www.
svb.nl/aow.

Mijnpensioen
overzicht.nl
breidt uit
Op de website www.
mijnpensioenoverzicht.nl
krijgt u een overzicht van
hoeveel pensioen u in
totaal kunt verwachten als
u met pensioen gaat. Het
gaat om het pensioen dat
u hebt opgebouwd via uw
werkgever(s) en AOWpensioen van de overheid.
De cijfers op deze site
worden nu vier keer per
jaar geactualiseerd. Dat
was één keer per jaar.
U logt op deze website in
met uw DigiD.
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De financiële positie van een pensioenfonds
is een belangrijk gegeven voor uw pensioen.
Deze bepaalt of een fonds de pensioenen
kan verhogen of moet verlagen. Zoals u kunt
lezen in de media, zijn er pensioenfondsen
in Nederland die de pensioenen moeten
verlagen. Dat is bij PSL nu niet aan de orde.
Met een beleidsdekkingsgraad van 106%
(stand per 31 o
 ktober 2016), hebben we
wel een reservetekort. Dat betekent dat we
te w
 einig financiële buffers hebben om op
lange termijn alle verplichtingen na te komen.
PSL heeft daarom een herstelplan ingediend
bij De Nederlandsche Bank. Op de website
www.bpf-psl.nl vindt u de actuele financiële
positie van ons fonds. 

De Pensioenvergelijker.
Wat kunt u d
 aarmee?
Als u een nieuwe baan in loondienst krijgt en p
 ensioen
gaat opbouwen in een nieuwe p
 ensioenregeling,
kunt u twee dingen doen met uw opgebouwde
pensioen: laten staan of meenemen. De Pensioen
vergelijker helpt u bij het nemen van dit besluit door
een paar v ragen te beantwoorden over uw huidige en
uw n
 ieuwe pensioenregeling. U vindt de Pensioen
vergelijker op de documentenpagina van onze website:
www.bpf-psl.nl/documenten. Download hem en vul
hem in. Ons fonds heeft het deel over de pensioen
regeling bij PSL al voor u ingevuld. Na het invullen ziet
u snel wat de verschillen zijn en kunt u beter beslissen
wat u wilt doen met uw pensioen. 

Vacatures in het verantwoordingsorgaan.
Hebt u interesse?
In het Verantwoordingsorgaan (verder te noemen
VO) van ons pensioenfonds zijn op korte termijn
drie zetels beschikbaar voor nieuwe kandidaten.
Het gaat om vacatures voor leden die de pensioen
gerechtigden vertegenwoordigen. 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, verant
woording af over het gevoerde beleid. Om deze rol
goed in te kunnen vullen, moeten de leden van het
VO voldoende pensioenkennis hebben en bereid
zijn cursussen te volgen. Het is goed om te weten
dat het VO secretarieel wordt ondersteund 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 beschikbaar zijn, worden
er verkiezingen gehouden. Meer informatie over
het v erantwoordingsorgaan 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. 

PSL gaat meer digitaal
PSL wil in de toekomst meer digitaal
gaan communiceren. Dat is in lijn met
de nieuwe Wet Pensioencommunicatie.
Het is vaak ook makkelijker. Bovendien
is het beter voor het milieu en kunnen wij u
sneller informeren over actuele ontwikkelingen.
Wilt u ook graag digitaal post van ons fonds
ontvangen? Geef dan uw e-mailadres door. Dat kan
door in te loggen op Mijn Pensioencijfers op onze website
www.bpf-psl.nl. Als u dan toch ingelogd bent, check meteen
uw pensioenaanspraken. 

Twee pensioen
overzichten voor
u dit jaar
‘Alweer een pensioenoverzicht, hoe kan dat?’ Deze vraag schiet u mogelijk
te binnen als u straks een tweede Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van
ons fonds ontvangt. Dat is geen vergissing. Legt u dit UPO naast het UPO

Tips bij het lezen
van uw UPO
•

dat u eerder dit jaar van ons fonds hebt ontvangen en u ziet waarom.
Het UPO van ons pensioenfonds is
een persoonlijk pensioenoverzicht
van hoeveel pensioen er is geregeld
bij ons fonds voor u en uw eventuele
nabestaanden. Normaal gesproken
ontvangt u dit overzicht één keer
per jaar. Dit jaar is een uitzondering:
u ontvangt twee exemplaren. Eén met
de stand per 31 december 2015 en
binnenkort nog één met de stand per
1 januari 2016.
Wat maakt die ene dag uit? Het verschil
is een gewijzigde pensioenregeling.
Per 1 januari 2016 heeft ons fonds een
nieuwe pensioenregeling. Het UPO
dat u eerder hebt ontvangen is nog
gemaakt op basis van de oude pen
sioenregeling. De bedragen die u op
het eerste UPO ziet (bruto per jaar) zijn
berekend op basis van de oude pensi
oenregeling. In de nieuwe pensioen
regeling zijn er aanpassingen doorge
voerd met betrekking tot de opbouw
van uw pensioen. Zo is de VPL-regeling
(overgangsregeling) komen te verval
len. De mensen die dat betrof, hebben
hierover persoonlijk bericht ontvangen.
Ook de pensioenrichtleeftijd waarop
het pensioen wordt berekend is aange
past. Dat was 65 jaar, nu is dat 67 jaar.
Om u een goed beeld te geven wat
dit betekent voor uw pensioen, sturen

wij u een tweede UPO. Leg beide
pensioenoverzichten naast elkaar en u
ziet wat de nieuwe pensioenregeling
voor uw eigen p
 ensioen betekent.

•

65 of 67 jaar?

•

U ziet nu onder meer pensioen
bedragen die ingaan vanaf 67 jaar. Dat
is de nieuwe pensioenrichtleeftijd in
ons pensioenreglement. Hiervoor is
gekozen, omdat de AOW-leeftijd in
etappes ook naar 67 stijgt. De hoogte
van uw pensioen is daarop berekend.
Dat wil niet zeggen dat uw pensioen
pas kan ingaan als u 67 jaar wordt.
U kunt uw pensioen eerder laten
ingaan, bijvoorbeeld op hetzelfde
moment als uw AOW-pensioen. Uw
pensioen van PSL is dan wel lager
dan als uw pensioen met 67 jaar zou
ingaan. Dat komt doordat u minder lang
pensioen opbouwt, omdat u eerder
stopt met werken. Daarnaast maakt
u naar verwachting langer gebruik
van uw pensioen, omdat de uitkering
eerder begint en de algemene levens
verwachting stijgt.

•

•

Controleer uw gegevens: klopt
uw naam, moment van indienst
treding en salaris?
Staat uw partner geregistreerd?
Let op: als u samenwoont moet
u uw partner zelf bij ons aan
melden. Gaat u uit elkaar? Meld
uw partner bij ons af.
Is uw opgebouwd pensioen
hoger? Dat komt door de
omzetting van 65 naar 67 jaar.
Controleer het te bereiken
pensioen. Dit is een voor
spelling van het bedrag dat u
kunt ontvangen als uw situatie
–en dat van ons fonds– niet
wijzigt. Dit bedrag is ook
gewijzigd t.o.v. uw vorige
pensioenoverzicht.
Is het niet duidelijk? Lees
de toelichting en/of check de
veel gestelde vragen over het
UPO op onze website www.
bpf-psl.nl/veelgestelde-vragen.
Schroom niet om te bellen
(088 - 116 24 22) of te mailen
(bpf-psl@azl.eu) met onze
helpdesk als u er niet uit komt.
Wij helpen u graag!

Meer weten?
Op onze website www.bpf-psl.nl vindt
u meer informatie over uw pensioen
regeling en de keuzemogelijkheden. 
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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!

Ik ga verhuizen. Moet ik dat doorgeven
aan PSL?
Dat hangt ervan af. Als u verhuist in Nederland of ver
huist vanuit het buitenland naar Nederland dan krijgt
ons fonds uw nieuwe adres automatisch door van de
gemeente. U hoeft ons dan geen adreswijziging te
sturen. Verhuist u naar of in het buitenland? Dan moet
u zelf uw nieuwe adres aan ons doorgeven. Deze
adreswijziging is erg belangrijk. Alleen op die manier
kunnen wij u straks nog vinden als wij uw pensioen
gaan uitkeren. Vergeet niet om ook andere belangrijke
wijzigingen door te geven, zoals een scheiding. Via
onze website kunt u uw nieuwe adres doorgeven en
andere zaken online regelen. Hier kunt u eventueel
ook een correspondentieadres aangeven.

Kunnen de pensioenen verhoogd worden?
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.

Ik wil het pensioen van PSL tegelijk laten ingaan met mijn AOW-pensioen. Kan dat?
Ja, dat kan. De AOW-leeftijd stijgt de komende jaren in
etappes naar 67 jaar (in 2021). Daarna stijgt de AOWleeftijd nog verder. Onze nieuwe pensioenregeling gaat
daarom al uit van een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. In
het Uniform Pensioenoverzicht per 1 januari 2016 –dat u
in december van ons ontvangt– ziet u dit terug. U kunt
ervoor kiezen om uw pensioen eerder te laten ingaan dan
67 jaar, bijvoorbeeld op uw AOW-ingangsdatum. Als uw
pensioen eerder ingaat, dan is uw pensioeninkomen lager

dan op uw p
 ensioenoverzicht staat. U bouwt immers
minder pensioen op, omdat u eerder stopt met werken
en u maakt naar verwachting langer gebruik van uw
pensioen. Ook kan uw pensioen later ingaan dan 67 jaar,
dan is uw pensioen hoger. Log in op onze website
www.bpf-psl.nl en reken met de pensioenplanner uit wat
dit precies betekent voor de hoogte van uw pensioen.
Meer informatie over uw AOW-pensioen vindt u op
www.svb.nl/aow.
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Manon Dobbelstein, Chris Roosendaal en Andrea Waelen beantwoorden uw vragen graag.

