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Uw pensioen is verhoogd
PSL heeft financieel een goed jaar achter de rug. Dat is niet alleen goed
nieuws voor ons, maar ook voor onze deelnemers en gepensioneerden. Dat
betekent dat wij uw pensioen weer kunnen verhogen. Nog niet alle reserves
zijn aangevuld, dus de verhoging is beperkt op 0,41%.
Een verhoging, hoe zit dat?
Het verhogen van de pensioenen is
een jaarlijks streven van ons bestuur.
Door een verhoging stijgt uw pensioen
mee met de algemene prijsstijgingen.
Denk aan de prijs voor boodschappen,
abonnementen of huur. Alles wordt
duurder. Als uw pensioen volledig
met de prijsverhogingen mee stijgt,
kunt u in principe evenveel blijven
kopen/betalen van uw pensioen. In
andere woorden: dan behoudt u uw
koopkracht.
De afgelopen jaren hebben we helaas
uw pensioen niet elke keer volledig
met de prijsstijgingen kunnen laten
meestijgen. Dat betekent dat uw
pensioen minder waard is geworden en
uw koopkracht achteruit is gegaan. Dat
geldt voor iedereen die bij ons fonds
pensioen heeft. Voor u en voor de deelnemers die nog niet met pensioen zijn.
Zij merken de gevolgen pas later. Dan
valt hun pensioen lager uit. U ontvangt
al pensioen en voelt dit meteen in uw
portemonnee. Gelukkig steeg de AOW
van de overheid wel volledig mee met

de prijzen. Ook stegen de prijzen niet
zo hard. Maar toch is het erg vervelend
dat wij uw pensioen niet volledig mee
kunnen laten stijgen met de gestegen
prijzen.

Financiële positie goed genoeg
Om de pensioenen te kunnen
verhogen, moeten wij ons aan een
aantal regels houden. Die regels
hebben we vastgelegd in ons beleid.
Eén daarvan is dat onze financiële
positie goed genoeg moet zijn. Dat
betekent dat de beleidsdekkingsgraad minimaal 110% moet zijn. Deze
informatie vindt u op onze website:
www.bpf-psl.nl. Daar publiceren we
elke maand de actuele stand van
zaken over onze financiële positie en
onze beleidsdekkingsgraad. Daarnaast
moeten wij kunnen bewijzen dat wij de
verhoging aan u ook over de komende
jaren kunnen blijven betalen.

Herstelplan
Is het nu allemaal koek en ei? Nee,
helaas niet. Ons fonds heeft nog een
tekort aan reserves. Onze beleids

dekkingsgraad was eind februari
115,1%. Wij zijn weer financieel
gezond bij een beleidsdekkingsgraad
van 118,3%. Zolang de reserves
niet op peil zijn, moeten wij een
herstelplan indienen bij toezichthouder
De Nederlandsche Bank.
Veel zaken spelen een rol waar wij
als bestuur geen invloed op kunnen
uitoefenen: van de ontwikkelingen
in de rente tot levensverwachting
(hoe langer we leven, des te langer
ontvangen we pensioen). We houden
de ontwikkelingen goed in de gaten en
informeren u als er meer bekend is. 

+0,41%

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. Hoe kan ik dat melden?

Waar kan ik mijn e-mailadres doorgeven?

Verhuist u binnen Nederland? Meld dat bij de
gemeente waar u gaat wonen. Veel zaken zijn dan
automatisch geregeld. Overheidsinstanties en de
pensioenadministratie van PSL krijgen bericht van de
gemeente. Soms duurt dat even voordat de gemeente
de adreswijziging heeft verwerkt. Wij mogen pas uw
nieuwe adres gebruiken, zodra wij bericht hebben
gehad van de gemeente. U hoeft het adres dus niet
zelf aan ons te sturen.
Verhuist u naar of binnen het buitenland? Dan moet u
wél zelf in actie komen. Geef uw nieuwe adres aan ons
door. Dat kan het beste in Mijn Pensioencijfers. Log
daarvoor in op onze website www.bpf-psl.nl. U vindt
daar de knop Direct regelen.
Of u stuurt een adreswijzing per post. De adres
gegevens staan onderaan deze nieuwsbrief.

Geef uw e-mailadres door op onze website
www.bpf-psl.nl. U logt in op Mijn Pensioencijfers
met uw DigiD. Mijn Pensioencijfers is een beveiligde
omgeving op onze website waar u zelf online
wijzigingen kunt doorgeven.
Vergeet niet om meteen te regelen of u uw persoonlijke
pensioeninformatie digitaal of per post wilt ontvangen.
Kiest u voor d
 igitaal, ontvangt u uw brieven niet langer
per post op uw thuisadres. In plaats daarvan krijgt u
een e-mail als er persoonlijke pensioeninformatie voor u
klaar staat in Mijn Pensioencijfers. U kunt die informatie
uitprinten als u toch nog graag papier wilt hebben voor
uw administratie.

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 2018 gelden de volgende data:
23 april 2018

23 juli 2018

21 september 2018

23 november 2018

23 mei 2018

23 augustus 2018

23 oktober 2018

20 december 2018

22 juni 2018		
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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.

