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Geen verhoging van de pensioenen
De beleidsdekkingsgraad van eind december 2016 is 105,8%. Dat betekent
dat PSL er redelijk voor staat in vergelijking met andere pensioenfondsen.
Maar niet goed genoeg om de pensioenen te verhogen.
Geen verhoging van de pensioenen
Ons fonds heeft onvoldoende ver
mogen om de pensioenen te verhogen.
Dat blijkt uit de beleidsdekkingsgraad.
Die geeft de verhouding aan tussen het
kapitaal dat een pensioenfonds bezit
en het kapitaal dat een pensioenfonds
nodig heeft om nu en in de toekomst
alle (opgebouwde) pensioenen te
kunnen uitbetalen. Eind december 2016
was de beleidsdekkingsgraad 105,8%.
PSL moet m
 inimaal een beleids

dekkingsgraad hebben van 104,1%.
Het pensioenfonds is weer volledig
gezond bij een b
 eleidsdekkingsgraad
van 117,6%. Het bestuur van PSL
heeft b
 esloten om de p
 ensioenen
per 1 januari 2017 niet te verhogen.
Dit geldt voor de pensioenen van
werknemers, pensioengerechtigden
en oud-werknemers die na vertrek hun
pensioen hebben laten staan bij ons
fonds.

Wanneer kan PSL de pensioenen verhogen?
U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat gaat alleen als de
financiële positie van het pensioenfonds het toelaat. Een vraag die het fonds
vaker krijgt is ‘Wanneer kan PSL de pensioenen verhogen?’ Daar is beleid voor,
het zogenaamde toeslagbeleid.
De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad. Als de
beleidsdekkingsgraad:
• < 110% geen verhoging van de pensioenen;
• 110% - 123,9% gedeeltelijke verhoging van de pensioenen;
• > 123,9% volledige verhoging van de pensioenen.

Een herstelplan
PSL heeft een herstelplan ingediend
bij de toezichthouder DNB, omdat de
beleidsdekkingsgraad onder de 117,6%
ligt. Dat betekent dat er sprake is van
een reservetekort. Ons fonds heeft
in dit herstelplan géén extra herstel
maatregelen (zoals bijvoorbeeld het
verlagen van pensioenen) hoeven
opnemen. Zolang de financiële situatie
van PSL onvoldoende blijft, moet ons
fonds wel ieder jaar het herstelplan
actualiseren.

Wat verwacht PSL voor de
komende jaren?
De verwachting van het pensioen
fondsbestuur is dat de komende jaren
de pensioenen niet verhoogd kunnen
worden. Wij houden u natuurlijk op de
hoogte.

Meer informatie?
Wilt u meer weten? Kijk op
www.bpf-psl.nl voor uitleg en het
laatste nieuws. Daar vindt u ook
maandelijks de beleidsdekkingsgraad
van PSL. 

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!

Mijn netto pensioen in 2017 is lager
dan in 2016. Hoe komt dat?

Wat is het resultaat van de vacatures
Verantwoordingsorgaan?

Dit komt door de wijzigingen van de overheid.
Per 1 januari 2017 zijn twee tarieven aangepast:
• Uw bijdrage aan de Zorgverzekeringswet (Zvw)
is verlaagd van 5,5% naar 5,4%.
• Het belastingtarief van de 2de en 3de
belastingschijf gaat omhoog met 0,4% naar
22,9% (2de schijf), resp. 40,8% (3de schijf).
Voor u gelden deze belastingschijven als u
AOW-pensioen ontvangt en in totaal een
inkomen hebt tussen € 19.983 en € 67.073
(2017). Hebt u minder inkomen dan € 19.983?
Dan verandert er voor u niets. Hebt u een hoger
inkomen dan € 67.073? Dan verandert er niets
voor het deel van uw inkomen boven dat
bedrag.

Voor de drie vacatures in het Verantwoordingsorgaan van ons
fonds hebben zich drie kandidaten gemeld. De verkiezings
commissie heeft de drie kandidaten inmiddels gesproken
en geschikt bevonden. De kandidaten worden in maart voor
benoeming voorgedragen aan het bestuur. Omdat het aantal
geschikte kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures,
worden er geen verkiezingen gehouden. Zodra de kandidaten
officieel benoemd zijn, stellen wij hen graag aan u voor via
onze website www.bpf-psl.nl/over-het-fonds.

Ons fonds keert uw pensioen netto uit. Dat
betekent dat wij op uw bruto pensioen loon
heffing (= belasting en premie volksverzekerin
gen) én de bijdrage Zvw moeten inhouden. Het
hangt af van uw persoonlijke situatie welk effect
de aanpassingen hebben op uw pensioen:
• Door de lagere bijdrage Zvw gaat uw netto
pensioen omhoog.
• Door het hogere belastingtarief betaalt u meer
belasting en gaat uw netto pensioen omlaag.

Wanneer wordt mijn pensioen uitbetaald?
Het pensioen van PSL wordt op de 23ste van elke maand op
uw rekening bijgeschreven. Dat gebeurt in de loop van de dag.
Valt de 23ste in het weekend? Dan is de betaling op de vrijdag
ervoor. Voor 2017 gelden de volgende data:
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

Ontvangt u uw pensioen op een buitenlandse rekening? Dan
kan het zijn dat de betaling een paar dagen later op uw rekening
staat. De bedoeling is: vóór het einde van de maand.
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Manon Dobbelstein, Chris Roosendaal en Andrea Waelen beantwoorden uw vragen graag.

