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Alvast een beetje met pensioen
Lijkt het u wat om richting uw pensioendatum rustig af te bouwen? Een paar
dagen minder werken, meer vrije tijd voor familie en hobby’s. En toch genoeg
inkomen om uw plannen uit te voeren. Dan is het wellicht een optie om uw

Financieel overzicht

pensioendatum gedeeltelijk te vervroegen: dat kan met deeltijdpensioen.

1. Ga naar de website www.bpf-psl.nl en klik
op Inloggen.
2. Reken met uw persoonlijke pensioen
bedragen in de Pensioenplanner uit wat
uw keuze precies voor u betekent.
3. Controleer op www.svb.nl vanaf welke
leeftijd u AOW-pensioen krijgt.
4. Hebt u pensioen opgebouwd bij
andere werkgevers? Log in op
www.mijnpensioenoverzicht.nl en krijg
overzicht van alle opgebouwde
pensioenen en het AOW-pensioen van de
overheid.

Als u met deeltijdpensioen bent, blijft
u voor een aantal dagen in de week
werken en ontvangt daarover salaris.
De overige dagen bent u al met
pensioen en ontvangt u een deel van
uw pensioen van ons fonds. Deeltijdpensioen is op z’n vroegst mogelijk
vijf jaar vóór uw AOW-leeftijd.
Uw werkgever moet akkoord gaan
dat u minder uren werkt. Bespreek dit
met uw werkgever. Hij geeft uw keuze
minimaal zes maanden voordat de
wijziging ingaat aan ons door.

Wat zijn mogelijke gevolgen?
Als u kiest voor deeltijdpensioen, is uw
inkomen lager. Dat heeft drie oorzaken:
• U werkt minder en bouwt over
de deeltijdperiode ook minder
pensioen op;
• De maandelijkse pensioenuitkering
is lager omdat u er eerder aan begint;

•

U ontvangt nog geen AOWpensioen van de overheid.
Uw AOW-pensioen van de overheid
start wellicht later dan u denkt. Vroeger
kreeg iedereen AOW-pensioen vanaf
zijn 65ste. Dat is niet langer het geval.
Op de website van de Sociale Ver
zekeringsbank, www.svb.nl, rekent u
makkelijk uit, vanaf wanneer u AOWpensioen krijgt.

Samen met uw partner?
Als u een partner hebt, wilt u misschien
tegelijk met pensioen. Of een van de
twee in deeltijdpensioen. Dan ziet uw
financiële plaatje er weer anders uit.
Zet de financiële (pensioen)zaken op
een rij om inzicht te krijgen.
Kijk op onze website www.bpf-psl.nl/
nieuws voor het nieuwsbericht over
tegelijk met uw partner met pensioen
gaan.

Zijn er nog meer keuzemogelijkheden?
Deeltijdpensioen is één van de mogelijkheden. U kunt ook eerder of later met
pensioen. Of u kiest ervoor om de eerste
jaren van uw pensioen meer te b
 esteden
te hebben. Op onze website staan alle
keuzemogelijkheden op een rij. Kijk bij
Pensioen op maat: www.bpf-psl.nl/
werknemer/hoeveel-krijgt-u. 

Verandert uw

Maak kennis met

Uw vraag,

privé-situatie?

het Verantwoordingsorgaan

ons antwoord

OVERLIJDEN
Wij regelen een uitkering voor uw
partner en kinderen als u komt te
overlijden. Woont u in Nederland, dan
ontvangen wij automatisch bericht van
uw gemeente. Woont u in het buitenland,
dan moeten uw nabestaanden uw
overlijden bij ons melden.

SAMENWONEN
Meld uw partner aan in de
beveiligde online omgeving
Mijn Pensioencijfers van onze
website www.bpf-psl.nl.

TROUWEN
Uw partner en kinderen
hebben automatisch recht
op partnerpensioen- en
wezenpensioen.

Uw mening
telt!
Vindt u dat wij duidelijk
communiceren? Of blijft u
regelmatig met vragen
zitten? Met hulp van het
deelnemerspanel willen
we onze communicatie
nog beter laten aansluiten
op uw wensen. Meld u
aan! www.bpf-psl.nl.

Financiële
positie
De beleidsdekkingsgraad
is de graadmeter van de
financiële positie van ons
fonds.
Kijk op de website voor
de maandelijkse
ontwikkelingen:
www.bpf-psl.nl/over-hetfonds/actuele-cijfers.

Wijziging
pensioen
premie
Sociale partners hebben
besloten de pensioen
premie per 1 juli 2017
tussentijds te verhogen.
Dit heeft geen gevolgen
voor uw netto salaris
www.bpf-psl.nl/nieuws.

VERANDERT UW
ZIEK EN
ARBEIDSONGESCHIKT

PRIVÉ-SITUATIE?
Lees meer op onze website:
www.bpf-psl.nl/werknemer/
verandert-uw-situatie

De eerste 2 jaar dat u ziek
bent, ontvangt u inkomen
van uw werkgever. Daarna
ontvangt u een uitkering
van de overheid. Of u ons
moet informeren hangt af
of u volledig of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt bent.
Kijk op onze website voor
meer informatie.

Verhuist u binnen Nederland,
dan hoeft u niets te doen.
Verhuist u in of naar het
buitenland? Geef dat aan
ons door.

GAAT U UIT ELKAAR?
Als u getrouwd was, moet u afspraken
maken over de verdeling van het
ouderdomspensioen. Woonde u samen?
Dan hoeft u uw ouderdomspensioen niet
te verdelen. U moet wel iets regelen voor
het partnerpensioen.

Opvallende cijfers
uit ons jaarverslag
Ruim € 10 miljoen betaalde PSL in 2016
uit aan pensioen.

€ 165, zoveel kost het beheer van de
pensioenen per deelnemer.
Bijna € 300 miljoen, het bedrag waarmee we eind 2016 rekening houden om in de
(verre) toekomst de pensioenen te betalen.
8,1%, ons rendement op beleggingen.
Dat is ruim € 24 miljoen.

Regel úw
pensioenzaken
online

19.540

Log in op uw beveiligde
persoonlijke pagina
op onze website
www.bpf-psl.nl

97 aangesloten ondernemingen

|2|

VERHUIZEN

deelnemers van PSL op 31-12-2016

1.118 actieve deelnemers
10.107 gepensioneerde deelnemers
8.315 gewezen deelnemers

Meer weten? Lees ons jaarverslag op de
Documentenpagina van onze website. 

Wie bestuurt
ons fonds?
Wilt u kennis maken met de b
 estuurders
van ons pensioenfonds? Kijk dan
eens op onze website www.bpf-psl.nl/
over-het-fonds/onze-organisatie.
Op de pagina hiernaast leest u ook
een interview met de voorzitter
van het Verantwoordingsorgaan
(VO). Het VO controleert en
adviseert het bestuur,
gevraagd en ongevraagd,
bij de ontwikkeling van
beleid. 

‘We hebben oog
voor alle partijen’

Gerrie van Bree (61) is al jaren actief binnen ons pensioenfonds in het
verantwoordingsorgaan. Zij adviseert het bestuur samen met haar collega’s
gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid. Sinds kort is het
verantwoordingsorgaan (VO) weer op volle sterkte. Gerrie vertelt graag
meer over het VO en over haarzelf.
Kun je iets vertellen over jezelf?
‘Ik ben 61 jaar jong, 40 jaar getrouwd
met Jan en moeder van drie kinderen
in de leeftijd tussen de 30 en 35.
Van huis uit ben ik onderwijzeres.
Als herintreder ben ik in 1989 in een
staalconstructiebedrijf doorgegroeid
naar de functie van P&O-functionaris.
Ik ging daarna werken bij Schoen
fabriek Van Bommel waar ik uiteindelijk HR-manager werd. In 2008 ben
ik gevraagd om zitting te nemen in
het VO als vertegenwoordiger van de
werkgevers. Dat deed ik graag, omdat
ik me wilde inzetten voor de branche
en omdat ik me meer wilde verdiepen
in de pensioenmaterie. Nu werk ik
buiten de schoenenbranche en ben dus
geen actieve deelnemer meer in het
pensioenfonds.
Buiten mijn werk help ik mensen om
hun administratie op orde te krijgen.
Ik stimuleer ze om zich te verdiepen in
hun financiële situatie en hun pensioen.
Daarbij maak ik gebruik van de kennis
die ik in mijn werk en in het pensioenfonds opdoe.’

Wat doet het verantwoordings
orgaan precies binnen ons
pensioenfonds?
‘Het bestuur en de Raad van Toezicht
leggen verantwoording af aan het
VO. Daarnaast geven we gevraagd en
ongevraagd advies aan het bestuur
over onder andere het beloningsbeleid,
intern toezicht, communicatie en
voorlichting en geschillen.

‘Het is de bedoeling
dat we elkaar door
een goede samen
werking versterken’
De samenwerking van het VO met het
bestuur en met de Raad van Toezicht
verloopt prima. Binnen het VO vinden
we het belangrijk dat de deskundigheid
van alle partijen goed benut wordt en
daar maken we ons ook hard voor. Het
is de bedoeling dat we elkaar door een
goede samenwerking versterken.’

Op welke manier vertegenwoordigt
u de achterban?
‘In het VO bewaken we g
 ezamenlijk de
belangen van werkgevers, w
 erknemers
en gepensioneerden. We hebben
oog voor alle partijen. Er zijn veel
laaggeschoolden in de branche en
als VO zijn we er al jaren mee bezig
om de c ommunicatie makkelijker en
duidelijker te maken. Voor dat doeleinde
biedt P
 ensioen 1-2-3 (een hele korte
uitleg van het pensioenreglement),
door gebruik van icoontjes en een vast
format, in drie lagen een goed overzicht
van wat de regeling inhoudt.
Voor de toekomst geldt dat we
hopen dat ons kleine pensioenfonds
goed ondergebracht kan worden in
een a lgemeen pensioenfonds of dat
we een fusie kunnen aangaan met
andere f ondsen. Daarbij staat voorop
dat de opgebouwde pensioenen van
alle belanghebbenden veiliggesteld
worden en dat het pensioen betaalbaar moet blijven voor werkgevers en
werknemers.’ 
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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 scheiden. Moet ik iets
doorgeven aan het pensioenfonds?
Ja. Afspraken die u tijdens de scheiding
over pensioen hebt g
 emaakt, geeft u
aan ons door. Hebt u geen specifieke
pensioenafspraken g
 emaakt, dan krijgt
uw ex-partner recht op de helft van
uw pensioen en u de helft van zijn
of haar pensioen. Dat is in de wet zo
geregeld. Als u ons fonds binnen twee
jaar informeert, regelen wij de uitbetaling aan uw ex-partner als u straks met
pensioen gaat. Wilt u een scheiding
doorgeven?
Op onze website www.bpf-psl.nl logt
u in op de beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers. In de balk links bij de
knop ‘Zelf regelen’ vindt u de optie
Pensioen verdelen met ex-partner.
Kijk voor meer algemene informatie
over scheiden en je pensioen op
www.bpf-psl.nl/werknemer/verandertuw-situatie/privé/scheiden.

Waar is het pensioen voor mijn ex gebleven?
Bij uw scheiding hebt u afspraken gemaakt met uw ex-partner over de
verdeling van uw ouderdomspensioen. Als u dit aan ons hebt doorgegeven
en van ons vóór 1 januari van dit jaar en bevestiging hebt ontvangen, is die
verdeling verwerkt in de pensioenadministratie.
Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u uw opgebouwde pensioen.
Het deel voor uw ex-partner is daar al vanaf afgetrokken. Het opgebouwd
pensioen kan daarom lager zijn dan het jaar daarvoor. U ziet niet op uw
UPO hoeveel uw ex-partner krijgt. Deze informatie hebt u gekregen toen
u ging scheiden. Meer weten over de uw UPO: lees dan het artikel op de
website www.bpf-psl.nl/nieuws.

Hypotheek en mijn Uniform Pensioenoverzicht?
Vanaf het moment dat u persoonlijk advies wilt van een hypotheek
verstrekker hebt u het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) nodig. De
hypotheekadviseur vraagt dit als de aflossing van uw hypotheek doorloopt
tot na uw pensioendatum. Hij wil weten of u niet alleen op het moment
van aanvraag voldoende inkomen hebt, maar ook of er voldoende inkomen
is als u met pensioen bent. Daarvan moet u bewijs leveren. Het UPO hebt
u in begin juni 2017 per post ontvangen. U kunt het ook downloaden. Ga
daarvoor naar onze website www.bpf-psl.nl, klik rechtsboven op Inloggen.
U komt zo op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Het UPO staat
bij Mijn documenten.
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Manon Dobbelstein, Chris Roosendaal en Andrea Waelen beantwoorden uw vragen graag.

