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Verantwoord beleggen is nu nog belangrijker
Tegenwoordig moeten beleggingen meer opleveren dan alleen winst in euro’s. Het is net zo belangrijk
geworden om te beleggen in bedrijven die rekening houden met milieu, maatschappij en medewerkers.

Eerst dachten we dat niet-duurzame bedrijven wel

6 thema’s voor onze beleggingen

zouden veranderen. Dat blijkt niet zo te zijn, of het

1.

gaat niet snel genoeg. Daarom legt het pensioenfonds

van de bedrijven om in te beleggen. Bijvoorbeeld alleen

voor het Slagersbedrijf de lat dit jaar hoger. Want een
goed rendement, zo min mogelijk risico én betere

energiebedrijven die duurzaam energie opwekken.
2.

duurzaamheid gaan prima hand in hand.
Focus op klimaat, voeding en water

We beleggen in bedrijven met een heldere duurzame visie,
vastgelegd in hun bedrijfsplan.

3.

We lenen alleen geld aan bedrijven die verantwoord ondernemen.

4.

We beleggen in bedrijven die een voorbeeld zijn voor andere

We beleggen niet meer in bedrijven die een te hoge
CO2-uitstoot hebben. Gaat een bedrijf slecht om met

We kiezen vanuit vele sectoren wereldwijd de beste helft

bedrijven, zoals de biologische supermarktketen Marqt.
5.

De bouw of renovatie van huizen moet duurzaam zijn voordat

zijn medewerkers? Dan gaat jouw geld daar niet meer

we in dit vastgoed beleggen. Denk aan isolatie, zonnepanelen

naar toe. We beleggen in bedrijven die een positieve

of warmtepompen.

bijdrage leveren aan de maatschappij. We richten ons
vooral op klimaat, voeding en water. Uiteraard moet

6.

We doen alleen leningen aan overheden (staatsobligaties)
als het gaat om een positieve bijdrage aan het klimaat.

elk bedrijf nog steeds voldoende winst maken.
Met ons beleggingsbeleid hebben we een prijs gewonnen,
zie pagina 3.

Meer weten over jouw pensioen? Ga dan naar pensioenslagers.nl

Ik ga scheiden. Wat betekent dit
voor mijn pensioen?
Bij een scheiding moet je veel regelen. Bij de notaris leg je alle afspraken vast. Ook over je
pensioen. Je kunt de wet volgen of samen andere afspraken maken. Zo regel je het meteen goed:
Als je de Wet verevening pensioenrechten volgt…

Als je samen andere afspraken over

Bekijk de video over scheiden

• krijgen jij en je ex-partner na de scheiding ieder

het pensioen maakt…

• Op pensioenslagers.nl >

de helft van elkaars ouderdomspensioen dat

• staan deze afspraken al in de
huwelijkse voorwaarden.

tijdens de relatie is opgebouwd.

Wat moet ik doen bij… > Privé >
Ik ga scheiden staat een korte video

• óf nemen jullie de afspraken op het

waarin alles nog duidelijker wordt.

opbouwde tot de scheiding voor je ex-partner.

in het echtscheidingsconvenant.

Hier vind je ook het formulier dat je

Je ex krijgt dit bijzonder partnerpensioen als jij

• sturen jullie binnen 2 jaar een kopie

• reserveren we het partnerpensioen dat je

overlijdt.
• vullen jullie samen het formulier Verdeling van
pensioenrechten bij scheiding in. Je vindt dit op

nodig hebt.

van deze afspraken naar het
pensioenfonds. Wij regelen het

Geef binnen 2 jaar

verder.

na je scheiding aan

pensioenslagers.nl > Wat moet ik doen bij… >

ons door hoe jullie

Privé > Ik ga scheiden

het regelen!

• sturen jullie het formulier binnen 2 jaar naar ons
pensioenfonds. Wij regelen het verder.

Hoe vraag ik pensioen aan?
Bij ons pensioenfonds ga je met pensioen als je 67 jaar bent. Je mag ook eerder of later met
pensioen gaan, bijvoorbeeld als je AOW-uitkering ingaat.
Daarom krijg je 6 maanden vóór je AOW-leeftijd post van ons.

• Wil je niet meteen helemaal stoppen met werken? Kies dan

We leggen je daarin uit hoe je je pensioen aanvraagt. Je leest

voor deeltijdpensioen. Dit kan al 5 jaar vóór je AOW-leeftijd.

daarin ook welke keuzes je kunt maken.

Je gaat voor een deel met pensioen en blijft voor een deel
werken. Op het aanvraagformulier dat je 6 maanden vóór je

• Wil je vóór je AOW-leeftijd met pensioen? Neem dan
zelf 6 maanden voordat je met pensioen wilt, contact

AOW-leeftijd van ons krijgt, vul je je keuzes in. Maak hierover
wel eerst afspraken met je werkgever.

met ons op. Je kunt ons bellen of mailen.
Kijk op pensioenslagers.nl > Contact

Tip!
• Wil je je pensioen aanpassen? Op het aanvraagformulier dat

Gebruik de pensioenplanner als je je pensioen gaat

je 6 maanden vóór je AOW-leeftijd van ons krijgt, vul je je

aanvragen. Hiermee bereken je hoe een keuze financieel

keuzes in. Misschien heb je zelf minder pensioen nodig.

uitpakt. Zo krijg je vooraf inzicht wat jouw keuzes

Of hoef je voor je partner niets te regelen. Daarom mag

betekenen voor de hoogte van je pensioen.

je ouderdomspensioen uitruilen voor partnerpensioen.
Of andersom.

Pensioenspreekuur op de Slavakto
Pensioenfonds Slagers staat dit jaar op de vakbeurs Slavakto in Utrecht. Dat is dé plaats om elkaar
te ontmoeten. Kom je naar de Slavakto?
Heb je vragen over je pensioen?

Meld je aan, dan hebben we alle tijd voor je!

We zien je graag in onze stand. Of je nu vragen hebt over

• Vul de kaart bij deze nieuwsbrief in en stuur

trouwen, scheiden, een kind krijgen of met pensioen gaan,

die terug in een voldoende gefrankeerde envelop.
• Óf ga naar pensioenslagers.nl > Kom naar het

je krijgt van ons het antwoord.

pensioenspreekuur en vul uw gegevens in.
Wil je je eigen pensioengegevens bespreken?

• Doe dit uiterlijk 29 oktober.

Maak dan een afspraak. We hebben een aparte ruimte om

• Je krijgt een bevestiging per e-mail met het tijdstip

ongestoord te praten. In een gesprek van 20 minuten geeft onze

van jouw afspraak.

pensioenspecialist antwoord op al je vragen. Het pensioen
spreekuur is beide beursdagen tussen 14.00 en 20.00 uur.

Slavakto angle-double-right 5 en 6 november

map-marker Jaarbeurs Utrecht, je vindt ons naast de KNS: Hal 4, stand C084

Pensioenfonds wint prijs!
Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf heeft de ESG Award gewonnen. Drie organisaties in de pensioensector
reiken deze vakprijs elk jaar uit aan het pensioenfonds dat het meest duurzaam belegt. Tijdens een feestelijke
avond nam voorzitter Wim van den Brink de prijs in ontvangst. Hij deed dit samen met Laetitia de Leede en
Frans van de Veen van de beleggingscommissie. Ons pensioenfonds heeft de afgelopen drie jaar hard gewerkt
om de beleggingen veel duurzamer te maken. De jury gaf complimenten voor de ‘integrale en vooruitstrevende
aanpak’ daarin. Op pagina 1 lees je hoe wij duurzamer beleggen.
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Jouw pensioen in beeld
met MijnPensioen
Weet jij hoeveel pensioen je later krijgt? En als je eerder wilt stoppen met
werken, wat betekent dat voor je pensioen? Daar krijg je nu al inzicht in
met de pensioenplanner in MijnPensioen.
In onze pensioenregeling kun je je pensioen aanpassen aan je eigen wensen.
Met de pensioenplanner bereken je hoe hoog je pensioen dan wordt.
Je kunt alle mogelijkheden uitproberen zónder dat je die meteen vastlegt.

In MijnPensioen kun je ook:
• je persoonlijke pensioensituatie bekijken
• je e-mailadres doorgeven
• je pensioenoverzichten (UPO’s) en andere pensioenpost bekijken

Hoe log je in?
Je vindt de pensioenplanner op pensioenslagers.nl > MijnPensioen.
Heb je nog geen inloggegevens, kies dan voor registreren.
Je krijgt dan per post een dossiernummer en een activatiecode.

Financieel stabiel

Gaat je pensioen omhoog?

Het gaat financieel iets beter met ons pensioenfonds. Om de

Ieder jaar probeert het pensioenfonds voor het Slagersbedrijf je

situatie goed in de gaten te houden, berekenen we elke maand

pensioen mee te laten stijgen met de prijzen. Wij noemen dit

de beleidsdekkingsgraad. Die is sinds november vorig jaar

toeslag of indexatie. Je pensioen indexeren kan alleen als de

boven de 110%. Dat is belangrijk. Bij deze stand mag het

financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

pensioenfonds een (gedeeltelijke) toeslag geven op de
pensioenen.

De afgelopen 5 jaar verhoogden wij de pensioenen zo:

Op pensioenslagers.nl leest u elke maand een nieuwsbericht

1 januari van het jaar

Indexatie

Stijging van de prijzen
(voorgaande jaar)

2018

0,12%

1,5%

2017

0,00%

0,04%

2016

0,00%

0,06%

2015

0,00%

1,1%

2014

0,00%

1,1%

over de financiële situatie.

Kijk op
pensioenslagers.nl
als je meer wilt weten

Kijk dan op pensioenslagers.nl > Werknemers >

Bel je ons liever? Je bereikt ons maandag tot

De pensioenregeling > Verhoging van pensioen

Wil je meer weten over toeslagverlening of indexatie?

en met vrijdag van 8.30 tot 17.15 uur op
088 – 119 80 20. Wij helpen je graag!
Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk ZH
pensioenslagers.nl
Hoewel deze uitgave met de grootste zorg is samengesteld, kun je er geen rechten aan ontlenen. In het pensioenreglement staat
de inhoud van de regeling volledig beschreven. Je vindt het op pensioenslagers.nl of je kunt het bij ons opvragen.

