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‘Een betere toekomst voor uw pensioen’
Uw pensioen gaat bij Pensioenfonds Detailhandel een betere toekomst
tegemoet. Daarvan is bestuurder Adri Jansen van ons fonds overtuigd. PSL
heeft het nu goed geregeld, maar op termijn is uw pensioen bij een groter
fonds beter af. ‘Nu kunnen we vanuit eigen kracht onze toekomst kiezen.
Als we wachten met maatregelen, klopt de toekomst op onze deur en
hebben we niets te kiezen.’
Waarom brengt PSL de pensioenen
onder bij Pensioenfonds Detailhandel?
PSL staat er toch goed voor? Met deze
vragen maakt de fondsbestuurder
meteen korte metten: ‘Ja. Ons fonds
staat er financieel beter voor dan veel
andere pensioenfondsen, de kosten
zijn beheersbaar, de premie is niet te
hoog. Maar dat is de situatie nú. Als
we onze blik naar de toekomst werpen,
en dat doet een goed pensioenfonds
bestuur, dan zien we een situatie waar
uw pensioen niet beter van wordt:
hoge kosten, meer premie en minder
pensioen.´

´Nu kunnen we nog zelf over onze
toekomst beslissen. Als we wachten
met maatregelen, klopt de toekomst
op onze deur en hebben we niets
te kiezen. Daarom zijn we in actie
gekomen om te kijken naar een goede
oplossing waar alle betrokkenen bij ons
fonds beter af zijn.´
En dat hebben sociale partners en be
stuur samen gedaan. Op 1 januari 2019
is het D-Day. Dan wordt de waarde van
alle (opgebouwde) pensioenen over
gedragen aan Pensioenfonds
Detailhandel. Werknemers

 ouwen daar voortaan p
b
 ensioen
op, g
 epensioneerden ontvangen
vanaf dat moment hun pensioen van
Pensioenfonds Detailhandel.

Geld over: plus voor iedereen
Adri Jansen: ‘Voor al onze o
 pgebouwde
pensioenen moeten we een koopsom
betalen op basis van de d
 ekkingsgraad
van Pensioenfonds Detailhandel.
Die is momenteel lager dan onze
dekkingsgraad. Als dat zo blijft, houden
we straks geld over. Volgens de
statuten moeten we dat besteden in
lijn met onze doelstelling: we ver
hogen eenmalige alle pensioenen. Een
plus voor iedereen. Het percentage
is nog niet bekend. Met deze een
malige verhoging compenseren we
het verschil in financiële positie tussen
ons fonds en het toekomstige fonds.
Gepensioneerden merken dat meteen
in hun portemonnee. (Oud)-deelnemers
merken dat als ze met pensioen gaan.
Ze zien het wel eerder al op hun
pensioenoverzicht.’ 
Lees het complete interview op onze
website www.bpf-psl.nl

Uw e-mailadres

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!

verhuist mee
Uw persoonlijke pensioengegevens dragen
wij over aan Pensioenfonds Detailhandel.
Daar horen ook uw persoonlijke contact
gegevens bij. Die verhuizen mee naar uw
nieuwe fonds. U hebt eerder aangegeven of
u persoonlijke pensioeninformatie digitaal
wilt ontvangen. In de toekomst gaat ook
Pensioenfonds Detailhandel uw e-mailadres
gebruiken om u actueel en snel te infor
meren. Hebt u uw e-mailadres nog niet
doorgegeven? Doe dat nog vóór
1 januari 2019. Dan zijn straks bij de over
dracht al uw contactgegevens compleet.
Log in op de beveiligde omgeving
Mijn Pensioencijfers op onze website
www.bpf-psl.nl en vul uw e-mailadres in bij
Mijn Gegevens. U logt in met uw DigiD.

Vanaf 1 januari 2019 gebruikt u de nieuwe contactgegevens
AZL in Heerlen betaalt namens PSL tot 1 januari 2019 uw pensioen
aan u uit. Vanaf 1 januari 2019 ontvangt u uw pensioen van
Pensioenfonds Detailhandel. Er verandert verder niets.
Alleen de naam op het bankafschrift is anders.
Op de website van Pensioenfonds Detailhandel
www.pensioenfondsdetailhandel.nl ziet u op welke data u uw
pensioenuitkering kunt verwachten. Hebt u straks vragen?
Vanaf 1 januari neemt u dan contact op met de Pensioendesk van
Pensioenfonds Detailhandel.
Contactgegevens Pensioendesk
Telefoon: 0800 - 1972 (gratis)
Vanuit het buitenland +31 50 - 522 50 88
E-mail: deelnemer@pensioenfondsdetailhandel.nl
Of kijk op de website www.pensioenfondsdetailhandel.nl/contact

Wij houden u op de hoogte.

Ook tijdens de overgang naar Pensioenfonds Detailhandel
Tijdens de aansluiting bij Pensioenfonds Detailhandel maken we grote en kleinere stappen om de pensioenen zorgvuldig over
te dragen. Dat is een lang proces dat wij zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren. U blijft op de hoogte over de voortgang in dat proces
als u:
• de nieuwsberichten op onze website www.bpf-psl.nl leest;
• of de webpagina met uitgebreidere informatie op www.bpf-psl.nl raadpleegt;
• een brief of e-mailbericht van ons ontvangt als het om persoonlijke pensioeninformatie gaat;
• een kijkje neemt op de website van Pensioenfonds Detailhandel www.pensioenfondsdetailhandel.nl.
Blijft u dan toch nog met vragen zitten? Tot en met 31 december 2018 kunt u contact opnemen met onze helpdesk.
De contactgegevens vindt u bovenin deze pagina.

Overdragen?
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Lederwarenindustrie (PSL). Aan de tekst van deze Pensioennieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen
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