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“Ik volg de actualiteit en geef graag mijn mening”

Johan van Dijk is lid van ons deelnemerspanel
Jarenlang reisde Johan van Dijk stad en land af als vertegenwoordiger van
tassen en lederwaren. Daarna in een veelzijdige commerciële
administratieve functie. Eerst in dienst als werknemer, later als zelfstandig
ondernemer. Tijdens zijn dienstjaren bouwde hij pensioen op bij PSL.
Nu is hij 72 jaar, bijna 50 jaar getrouwd, gepensioneerd en gepassioneerd
lid van het deelnemerspanel van ons fonds.
Waar komt de betrokkenheid
voor ons fonds vandaan?
‘Ik volg nauwgezet de actualiteiten, de
ontwikkelingen bij de overheid en de
ontwikkelingen bij mijn eigen pensioenfonds. Enerzijds zit het een beetje in
mijn familie om met cijfers bezig te zijn.
Anderzijds moet ik op de hoogte blijven
van wet- en regelgeving als voorzitter
van de Formulierenbrigade Goirle. Deze
brigade helpt mensen die het financieel
moeilijk hebben met het aanvragen van
bijstand, toeslagen. Mensen weten
vaak niet waar ze moeten beginnen en
wat er allemaal mogelijk is. We kijken
ook naar pensioen. Zo ontvangen wij
bijvoorbeeld hulpvragen uit België.
Wij zoeken dan samen naar e
 ventueel
opgebouwd pensioen tijdens hun
werkzame leven in ons land.’

‘Ik blijf mijn hersenen
activeren!’
Waar maakt u zich zorgen over?
‘Pensioen is voor de meeste mensen
moeilijk. Dat was vroeger simpel:
je werkte van je 15e tot je 65e. Je
bouwde in die 50 jaren ook p
 ensioen
bij de overheid op: 50 x 2%. Dat
is 100% AOW. En nu hebben ze
aan de pensioenleeftijd van 65 jaar
gerommeld. Daar maak ik me zorgen
over. Als de overheid aan die pensioenleeftijd blijft morrelen, dan moeten de
pensioenfondsen volgen. Je kunt niet
met goed fatsoen met pensioen als
je nog geen recht hebt op de AOWuitkering.’

‘Velen zijn de laatste jaren, net als ik,
zelfstandig ondernemer geworden.
Ze moeten zich bewust zijn dat ze
zelf moeten sparen. Je bouwt als
zelfstandige geen pensioen op bij een
pensioenfonds. Ik heb in de tijd als
zelfstandig niet gespaard en mis dus nu
dat stukje extra inkomen.’

Wat zijn uw verwachtingen als
lid van het deelnemerspanel?
‘Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd naar
de toekomstontwikkelingen van ons
fonds. Ik wil daarover graag via het
deelnemerspanel mijn mening geven.’

Welke boodschap wilt u de lezers
meegeven?
‘Ik hoor veel gemopper over pensioen.
Verdiep je erin! Lees de pensioennieuwsbrief en de nieuwsberichten op
de website. En geef je mening via het
deelnemerspanel om de communicatie
te verbeteren. Trek het je aan!’ 

‘Geef je mening. Het
gaat tenslotte over
uw pensioenfonds!’

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 woon in het buitenland.
Wat moet ik doen om
pensioen te blijven
ontvangen?
Als u in het buitland woont, vragen wij
u elk jaar om aan te tonen dat u nog
in leven bent. Daarvoor krijgt u het
formulier ‘Bewijs van in leven zijn’ ofwel
‘Attestatie de vita’. Dat is nodig omdat
wij geen informatie ontvangen over uw
persoonlijke situatie van gemeenten in
het buitenland.
Vanaf 1 januari 2018 laat u het f ormulier
invullen door de gemeente waar u
woont, een notaris of andere bevoegde
autoriteiten. Wie die autoriteiten precies
zijn, staat op het formulier.
De overheid heeft besloten dat u het
formulier vanaf 2018 niet meer op de
Nederlandse ambassade of consulaat
kunt laten invullen.
Het formulier is belangrijk voor uw
pensioenuitkering. Stuur het ‘Bewijs van
in leven zijn’ altijd vóór de gevraagde
datum aan ons op en voorkom daarmee
problemen met de uitbetaling van uw
pensioen.

Hoe staat ons fonds er financieel voor?
Elke maand publiceren we een nieuwsbericht op onze website met
de actuele ontwikkelingen rondom onze financiële positie. Hoe de
dekkingsgraad zich over de afgelopen maanden heeft ontwikkeld, ziet u in
de grafiek op de website www.bpf-psl.nl/over-het-fonds/actuele-cijfers. De
beleidsdekkingsgraad laat sinds december 2016 een stijgende lijn zien.
Dat betekent niet dat er automatisch recht is op verhoging van de
pensioenen. Verhoging kan alleen als er genoeg reserves zijn, de
financiële positie dus goed genoeg is en de beleidsdekkingsgraad hoger
is dan 110%. Het bestuur neemt eind dit jaar hierover een besluit.

Ik heb een bijbaan. Wordt dat salaris afgetrokken van
mijn pensioen?
Nee. Bijverdienen naast pensioen heeft geen invloed op de hoogte van uw
pensioen. Dit geldt niet alleen voor een bijbaan, maar ook voor inkomen uit
een eigen bedrijf. Ook de AOW-uitkering van de overheid verandert niet als
u bijverdient.
Het kan wel gevolgen hebben voor uw loonbelasting die u moet betalen en
toeslagen die u misschien ontvangt omdat uw partner de AOW-leeftijd nog
niet heeft bereikt. Ga ook na of de loonheffingskorting nog door de juiste
instantie wordt uitgevoerd. Meer informatie vindt u op www.svb.nl.
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Manon Dobbelstein, Chris Roosendaal en Andrea Waelen beantwoorden uw vragen graag.

