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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.’

Pensioenopbouw
een voorbeeld
rekensom

‘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
overgedragen aan P
 ensioenfonds
Detailhandel. Werknemers 
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werkgever
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bouwen daar voortaan p
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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
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De pensioenregeling
nú en straks bij
Pensioenfonds Detailhandel
Franchise

U bouwt meer pensioen op

Iedere Nederlander
heeft recht op een
AOW-pensioen van de
overheid. Daar wordt nu al
rekening mee gehouden.
Daarom bouwt u over een
deel van uw inkomen bij
ons geen pensioen op.
Het deel van uw inkomen
waarover u geen pensioen
opbouwt, heet franchise.

Vanaf 1 januari 2019 bouwt u pensioen op in de pensioenregeling van

Pensioen
grondslag
Uw jaarsalaris minus de
franchise is de pensioen
grondslag. Over dit deel
tot maximaal € 46.519
(2018) bouwt u pensioen
op. De franchise is het
bedrag dat van uw salaris
wordt afgetrokken bij de
berekening van uw
pensioen, omdat u later
ook AOW-pensioen
ontvangt.

Pensioen
premie
Het bedrag dat u en/of uw
werkgever betalen voor
de opbouw van uw
pensioen.

Pensioenfonds Detailhandel. Dat is gunstig voor u. Het is misschien een
ingewikkelde rekensom, maar in de nieuwe pensioenregeling bouwt u meer
pensioen op. Dat komt, omdat Pensioenfonds Detailhandel met een lagere
franchise rekent dan ons fonds en het opbouwpercentage hoger is dan bij
PSL. In de rekensom ziet u hoe dat zit.

Voorbeeld rekensom*

PSL
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U hebt een jaarsalaris van € 36.000
en u werkt fulltime.
In één jaar bouwt u bij PSL het
volgende aan ouderdomspensioen
op:

U hebt een jaarsalaris van € 36.000
en u werkt fulltime.
In één jaar bouwt u bij Pensioenfonds
Detailhandel het v olgende aan ouder
domspensioen op:

Salaris

€ 36.000

Salaris

€ 36.000

Franchise

€ 13.856

Franchise

€ 13.101

Pensioengrondslag

€ 22.144

Pensioengrondslag

€ 22.899

Vanaf 2018 bouwt u bij PSL 1,24%
op aan ouderdomspensioen over
€ 22.144 bij een pensioenleeftijd van
67 jaar. Dat is € 274,59 bruto per jaar.

Vanaf 2019 bouwt u bij Pensioen
fonds Detailhandel 1,622% op aan
ouderdomspensioen over € 22.899
bij een pensioenleeftijd van 67 jaar.
Dat is € 371,42 bruto per jaar.

* In dit rekenvoorbeeld zijn de gegevens van 2018 gebruikt.
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U krijgt een eenmalige

Een vergelijking van de premie in 2018

verhoging

PSL
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De opgebouwde pensioenen worden
een-op-een overgedragen aan
Pensioenfonds Detailhandel. Na de
overdracht en alle bijhorende zaken,
blijft er naar verwachting geld over
om uw pensioen eenmalig te verho
gen. Ook krijgt u een aanvulling van
uw pensioen vanuit een buffer. Deze
buffer was er om een deel van uw
pensioenpremie te betalen. Nu ons
fonds wordt opgeheven, gebruiken caopartijen het resterende bedrag voor een
eenmalige verhoging van de pensioe
nen. In de loop van 2019 volgt hierover
meer informatie. Dan ontvangt u een
persoonlijke overzicht van uw pensioen
dat is overgedragen aan Pensioenfonds
Detailhandel.

En in de toekomst?
Pensioenfonds Detailhandel is een
groot fonds en kan daardoor efficiënter
aan alle wettelijke regels voldoen dan
PSL. Risico’s en kosten worden over
meer deelnemers verdeeld. Daar
door blijft er meer geld over voor
pensioenen. Tot zover logisch en
begrijpelijk. Is er dan ook meer kans
dat uw pensioen verhoogd wordt? Het
bestuur van pensioenfondsen stelt elk
jaar vast of en hoeveel uw opgebouwde
pensioen wordt verhoogd. Dat hangt
af van de financiële positie van het
fonds. De beleidsdekkingsgraad is
een van de belangrijkste graadmeters
van de financiële positie. Deze is bij
Pensioenfonds Detailhandel op dit
moment lager dan bij PSL.
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werkgever

U en uw werkgever betalen samen de pensioenpremie. Uw bijdrage wordt auto
matisch ingehouden op uw bruto maandsalaris. Op uw loonstrook ziet u precies
hoeveel u betaalt. Uw werkgever maakt uw bijdrage samen met de bijdrage van
de werkgever over aan ons fonds. Op onze website vindt u de exacte verde
ling. Kijk hiervoor op www.bpf-psl.nl/documenten. Daar vindt u de Kerncijfers
2018. De premie is hier uitgedrukt in percentages. Hoeveel u in euro’s betaalt,
hangt onder meer af van de franchise (zie kader links). Het premiepercentage van
Pensioenfonds Detailhandel wijzigt waarschijnlijk per 1 januari 2019. Het nieuwe
percentage is nog niet bekend.

Beleidsdekkingsgraad
PSL
< 110%
110 – 122,8%
> 122,8%

Pf Detailhandel
< 110%
110 – 125%
> 125%

Beleid
Geen verhoging van de pensioenen mogelijk
Gedeeltelijke verhoging mogelijk
Volledige verhoging van de pensioenen mogelijk

Beleidsdekkingsgraad

september 2018

PSL

Pensioenfonds
Detailhandel

116,1%

111,3%
PSL
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Uw e-mailadres verhuist mee

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!

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 digi
taal wilt ontvangen. In de toekomst gaat
ook Pensioenfonds Detailhandel uw emailadres gebruiken om u actueel en snel
te informeren. Hebt u uw e-mailadres nog
niet doorgegeven? Doet u dat dan nog vóór
1 januari 2019. Dan zijn straks bij de over
dracht al uw contactgegevens compleet.
Ga naar de beveiligde omgeving Mijn
Pensioencijfers op onze website
www.bpf-psl.nl.
Vul uw e-mailadres in bij Mijn Gegevens.
U logt in met uw DigiD.

Vanaf 1 januari 2019 gebruikt u de nieuwe 
contactgegevens
U bouwt vanaf 1 januari 2019 pensioen op bij Pensioenfonds
Detailhandel. 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?

Dat gebeurt zorgvuldig en precies met deze stappen
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Informeren
deelnemers en
werkgevers

Onderhandelingen

4
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Definitief
besluit

Besluit

6
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pensioenkrant
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Liquidatie
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11
Informatie over
de verhoging van
de pensioenen
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Colofon
Deze Pensioenkrant is de laatste uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en
Lederwarenindustrie (PSL). Aan de tekst van deze Pensioenkrant kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u
alleen ontlenen aan het officiële pensioenreglement van PSL.
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