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Partner aanmelden?
Het is zó geregeld.
Echt!

PSL

Pensioenkrant

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie

‘Ik ging ervan uit dat het aanmelden van mijn partner een hele klus zou zijn. Niets is minder waar’, zegt
Rudi van den Anker. De 34-jarige finance manager van Ecco Tannery Holland BV woont in Gemert.
In februari heeft hij zijn partner aangemeld bij ons fonds.
Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan,
heeft uw partner automatisch recht
op partnerpensioen en uw eventuele
kinderen op wezenpensioen. U hoeft er
zelfs niets voor te doen. Het pensioenfonds krijgt de gegevens automatisch
door van de gemeente. Als u samenwoont moet u zélf in actie komen.

‘een klusje van een
kwartier’
‘We wonen al een hele tijd samen’,
vertelt Rudi van den Anker. ‘Dat
hebben we nog niet zo lang geleden
officieel vastgelegd bij de notaris in een
samenlevingsovereenkomst. Het is
een logische stap om dan meteen ook
andere zaken te regelen. Ik ging ervan
uit dat het aanmelden van mijn partner
bij het pensioenfonds een hele klus zou
zijn. Niets is minder waar. Het is een
klusje van een kwartier.’
Bij ons fonds kunt u het aanmelden
van een partner online regelen. Dat kan

op een veilige manier in de beveiligde
omgeving Mijn Pensioencijfers van
onze website www.bpf-psl.nl.
Rudi van den Anker: ‘Met mijn DigiD
heb ik ingelogd op de website. Daar
klik je op Partner aanmelden, je vult
de gegevens in en het samenlevings
contract voeg je als bijlage toe. Ik ben
zeer te spreken over de o
 verzichtelijke
online omgeving en de heldere
instructies die je zo door het hele
proces heen loodsen.’

5 voorwaarden om uw partner
aan te kunnen melden
•
•
•

•
•

U bent nog niet met pensioen.
U en uw partner zijn ongehuwd en
geen geregistreerde partners.
U en uw partner wonen meer dan
12 maanden op hetzelfde adres en zijn
beiden op dit adres ingeschreven.
U en uw partner hebben een notariële
samenlevingsovereenkomst getekend.
U en uw partner zijn geen familie van
elkaar in rechte lijn.

Online aanmelden
Het pensioenfonds beoordeelt de
aanmelding. Er zijn immers voor
waarden verbonden om recht te
krijgen op partnerpensioen (zie kader).
Pas wanneer het pensioenfonds een
bevestiging heeft gestuurd, is de aanmelding van de partner geregeld.

•
•

‘De bevestiging dat mijn partner is
geaccepteerd, hebben we inmiddels
ontvangen’, vertelt Rudi. ‘Het is een
goed gevoel dat we dit nu ook hebben
geregeld.’ 

•

•
•

•
•

Ga naar onze website www.bpf-psl.nl.
Klik rechtsboven op de pagina op
Inloggen.
Log in met uw DigiD.
Logt u voor het eerst in, doorloopt u
eerst een aantal stappen, het
aanmeldproces. Daarna kunt u
voortaan direct aan de slag.
Klik links in de navigatie op Direct
regelen.
Klik op Partner aanmelden.
Vul het formulier in, voeg de
documenten toe en verzend het naar
ons fonds.
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ANDERE BAAN
Regel uw
pensioenzaken
online

Neemt u uw opgebouwde pensioen
mee naar uw nieuwe pensioenfonds?
Vergelijk de pensioenregelingen met
de Pensioenvergelijker. Start u uw eigen
bedrijf? U kunt, onder voorwaarden,
pensioen bij ons blijven opbouwen.

U ontvangt elke maand ouderdomspensioen van PSL en vanaf uw
AOW-leeftijd krijgt u AOW-pensioen
van de overheid.

VERANDERT UW
MINDER WERKEN

Een scheiding heeft altijd
gevolgen voor uw
pensioen.
Voorkom verrassingen
www.bpf-psl.nl/
nieuws/2018/pensioenen-scheiding-voorkomvervelende-verrassingen/

Nuttig, nodig
of overbodig?
Oordeel zelf of het
verstandig is om
onafhankelijk advies in te
winnen voor uw pensioen.
www.bpf-psl.nl/
nieuws/2017/financieeladvies-nuttig-nodig-ofoverbodig/

Wij doen
onderzoek
PSL wil u steeds meer
digitaal informeren.
Daarover willen wij u
drie vragen stellen. Doet
u mee? Kijk op de
homepage van onze
website www.bpf-psl.nl.
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U hoeft niets te doen om pensioen
op te bouwen. Uw werkgever meldt
u bij ons aan.

MET PENSIOEN

Log in op uw beveiligde
persoonlijke pagina op
onze website:
mijnpensioencijfers.nl/psl
• Laat uw e-mailadres
achter
• Regel uw voorkeur voor
digitale communicatie
• Bekijk uw UPO online

Voorkom
vervelende
verrassingen

NIEUW IN DIENST

Gaat u in deeltijd werken? Dan
krijgt u minder salaris. Daardoor
bouwt u minder pensioen op. Als
u vakantiedagen opneemt of met
zwangerschapfsverlof bent, zijn er
geen gevolgen voor uw pensioenopbouw. Bij onbetaald verlof of
ouderschapsverlof kunt u eventueel
zelf pensioenpremie betalen.

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

PSL maakt werk van
de bescherming van
uw persoonsgegevens
Vanaf 25 mei 2018 gelden strengere eisen voor
organisaties die gegevens willen verwerken die
te herleiden zijn naar een persoon. Dan vervangt
de Europese Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG) de huidige Wet bescherming
persoonsgegevens. De AVG bevat scherpere
regels voor het opslaan, gebruiken en verwerken van uw persoonsgegevens. Hiermee wordt
uw privacy beter beschermd.
PSL mag alleen die persoonsgegevens van u
vragen die nodig zijn om het pensioen te administreren en te berekenen, bijvoorbeeld uw geboortedatum. Wij controleren al onze gegevens
en processen en passen die waar nodig aan.
Zo zorgen wij voor een goede verwerking van
uw persoonsgegevens en dat we vanaf 25 mei
voldoen aan de regels van de AVG. Lees meer
over de AVG op onze website. 

BIJNA MET PENSIOEN
U kunt zelf bepalen wanneer
u met pensioen gaat.

STOPPEN MET WERKEN
Als u uit dienst gaat, bouwt u in principe
geen pensioen meer bij ons op. U kunt uw
pensioen laten staan of, als u in een andere
branche aan de slag gaat, uw opgebouwde
pensioen meenemen.

De pensioenen zijn
verhoogd
Lees meer op pagina 3.

+0,41%

U bouwt vanaf
1 januari minder
pensioen op

Ons fonds heeft vanaf 1 januari 2018
wijzigingen doorgevoerd in uw
pensioenregeling. Zo gaat de
opbouw van uw pensioen omlaag.
Dat hebben cao-partijen besloten.
Daardoor hebt u straks minder
pensioen.
Hoe jonger u bent, hoe groter de
impact. Maar ook: hoe jonger u bent,
hoe groter de kans dat u hier stopt met
lezen.
Dit klinkt namelijk niet positief, erg
technisch en uw pensioen is nog ver
weg. Maar wacht even! Dit moet u wel
weten. De ingang van uw pensioen is
misschien nog ver weg, de opbouw van
uw pensioen is ook voor u nu actueel.

Drie wijzigingen
Er zijn per 1 januari drie wijzigingen
doorgevoerd. Daarover hebt u onlangs
ook een brief ontvangen. We beginnen
met het slechte nieuws en eindigen
met het goede nieuws:

1. De verlaging van uw pensioenopbouw: minder pensioen
Het opbouwpercentage gaat van 1,5%
naar 1,24%. Dit opbouwpercentage
geeft aan hoe groot het stukje pensioen
is dat u elk jaar opbouwt. Hoe lager het
percentage, des te minder pensioen
bouwt u elk jaar op (zie kader).

2. De verlaging van uw pensioenpremie: merkt u niets van
U en uw werkgever betalen elke maand
premie voor uw pensioen. Kijk maar
eens op uw salarisstrook. Daar ziet
u hoeveel u elke maand betaalt. Per
1 juli 2017 is de premie tijdelijk verhoogd. Daar hebt u niets van gemerkt,
omdat de verhoging voor uw deel werd
betaald uit een buffer. Uw werkgever
heeft wel meer betaald. Deze tijdelijke
verhoging is per 1 januari 2018 weer
ongedaan gemaakt. Uw werkgever gaat
per 1 januari 2018 weer minder premie
betalen. Omdat u de verhoging per
1 juli 2017 niet zelf hoefde te betalen,
merkt u hier nu niets van.

3. Uw opgebouwde pensioen
gaat omhoog
Elk jaar proberen we de pensioenen
te verhogen. Als dat lukt, groeit uw
opgebouwde pensioen mee met de
algemene prijsstijgingen. U kunt er
straks dan evenveel van kopen als nu.
De pensioenen verhogen, kan alleen
als onze financiële positie goed genoeg
is. In de loop van vorig jaar is ons fonds
er financieel iets beter voor komen te
staan. Het gevolg is dat het bestuur
besloten heeft om de pensioenen
met 0,41% te verhogen. Hiermee
kunnen we de algemene prijsstijging
gedeeltelijk in uw pensioen opvangen.
Dat betekent dat we 0,41% bijschrijven
bij het pensioen dat u tot 1 januari 2018
hebt opgebouwd. Op onze website,
www.bpf-psl.nl/werknemer/hoeveelkrijgt-u, vindt u meer informatie over de
verhogingen in de afgelopen jaren. 

Effect lagere opbouw,
een voorbeeld
Stel: Pieter heeft een jaarsalaris
van € 30.000 in 2017. Over dit
salaris bouwde hij vorig jaar € 243
bruto per jaar aan pensioen op.
Per 1 januari 2018 krijgt hij € 300
salarisverhoging. Als de regeling niet gewijzigd was, had hij
in 2018 € 247 bruto per jaar aan
pensioen opgebouwd. Omdat het
opbouwpercentage verlaagd is,
is zijn pensioenopbouw nu geen
€ 247, maar € 204 bruto per jaar in
2018. Er komt dus minder pensioen
per jaar bij, ondanks dat hij meer
verdient.
Wilt u weten hoe de som achter
uw pensioen precies in elkaar
steekt? Kijk op onze website
www.bpf-psl.nl/werknemer/
hoeveel-krijgt-u. Klik op Reken zelf
uw pensioen uit.
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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!

Wat gebeurt er met uw pensioen als u ziek wordt?

Stijgt de AOW-leeftijd nog verder?

De eerste 2 jaar dat u ziek bent, betaalt de werkgever uw salaris.
Hierover bouwt u pensioen op en er verandert niks. Als u langer
dan 2 jaar ziek bent, krijgt u te maken met een beoordeling door
het UWV.

De AOW-leeftijd gaat op dit moment niet
verder omhoog. Dat heeft de overheid
besloten. Op basis van de nieuwe cijfers over
de levensverwachting is de AOW-leeftijd voor
2023 vastgesteld. Die blijft in 2023 67 jaar en
drie maanden, net als in 2022.
Het is voor het eerst dat de AOW-leeftijd niet
verder stijgt. De levensverwachting is minder
snel gestegen dan in voorgaande jaren.
Elk jaar kijkt de overheid of de AOW-leeftijd
moet w
 orden verhoogd. Het moet vijf jaar van
te voren d
 uidelijk zijn wanneer u uw AOWpensioen kunt v erwachten.
Wanneer u uw AOW-uitkering krijgt, hangt af
van uw geboortedatum. Gebruik de rekentool
op de website van de Sociale Verzekeringsbank www.svb.nl/aow of kijk bij Wijzer in
Geldzaken (www.wijzeringeldzaken.nl).

Wordt u volledig arbeidsongeschikt verklaard, dan ontvangt u een
uitkering van de overheid. Bij ons fonds is er geen aanvullende
arbeidsongeschiktheidsuitkering geregeld.
U blijft wel pensioen opbouwen over het salaris dat u had toen u
arbeidsongeschikt werd. U hoeft daarover geen premie te b
 etalen.
Dat heet premievrije opbouw. Er is ook partnerpensioen en
wezenpensioen geregeld, mocht u komen te overlijden.
Wordt u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan zijn er verschillende
scenario’s mogelijk. Wat precies de g
 evolgen zijn, hangt af van het
percentage dat u a rbeidsongeschikt bent. Wilt u weten hoe dat zit?
Lees meer op www.bpf-psl.nl/werknemer/verandert-uw-situatie.

Uw partner is veel jonger. Kunt u toch samen met pensioen?
Voor één op de vijf stellen is het te duur om samen met pensioen te gaan. Dat is onderzocht door het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI). Het is dus verstandig om samen te kijken wat uw inkomen is als u met
pensioen gaat. Hieronder enkele stappen die u helpen.
1. Ga na wanneer u en uw partner het AOW-pensioen van de overheid krijgen. Voor de jongste partner is de AOW-leeftijd
waarschijnlijk hoger dan de oudste partner. U vindt uw AOW-leeftijd op de website van de Sociale Verzekeringsbank:
www.svb.nl/aow.
2 U kunt bij ons fonds kiezen wanneer u met pensioen wilt gaan. Standaard is het 67 jaar. En op z’n vroegst kunt u 5 jaar
voor uw AOW-leeftijd met pensioen. Maar u kunt het ook uitstellen tot maximaal 5 jaar nadat het AOW-pensioen is
ingegaan. Of in deeltijd met pensioen. Met de Pensioenplanner op onze website rekent u snel uit wat het precies
betekent voor de hoogte van uw pensioen. Log daarvoor met uw DigiD in op onze website www.bpf-psl.nl.
3 Kijk welke pensioenleeftijd de pensioenregeling van uw partner standaard heeft. Het verschilt per pensioenfonds.
4 Hebt u of uw partner ook pensioen bij andere werkgevers opgebouwd? Log dan samen in op
www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw totale pensioen en AOW.
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Als u alle informatie verzameld hebt, krijgt u een goed beeld welke keuzes u hebt om het financieel haalbaar te maken om
samen met pensioen te gaan.

