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Spreekuur in Eindhoven op
woensdag 8 mei
“Waarom staat mijn partner niet op het UPO?”
Ook in 2019 organiseren we pensioenspreekuren,

Later dit voorjaar krijg je je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

speciaal voor 50-plussers. Denk je na over wanneer

Dat is het moment dat veel mensen naar hun pensioen kijken.

je met pensioen wilt gaan en heb je vragen over de

Dat merken wij aan het aantal telefoontjes dat we krijgen. Het

verschillende mogelijkheden? Kom dan naar het

valt bijvoorbeeld op dat de partner niet op het UPO staat en

pensioenspreekuur en stel je vragen aan de

daar maken mensen zich ongerust over. Dat hoeft niet.

pensioenspecialist. Je kijkt samen met hem of haar
naar jouw persoonlijke situatie. Zo kun je straks een

Als je samenwoont, en wij hebben geen gegevens van je

keuze maken die bij je past.

partner, heeft je partner toch recht op een partnerpensioen als
jij overlijdt. Dat wordt achteraf geregeld. Hiervoor moeten jullie

Woon je in de regio Eindhoven en ben je 50 jaar

wel een samenlevingscontract hebben. Maar je kunt je partner

of ouder?

ook nu al aanmelden via de website. Daar lees je ook in welke

Meld je dan aan voor een persoonlijk gesprek op

gevallen je partner partnerpensioen krijgt. Ben je getrouwd of

woensdag 8 mei. We maken een afspraak voor

heb je een geregistreerd partnerschap, dan hoef je je partner

je tussen 18.00 en 20.30 uur in Eindhoven.

niet aan te melden. De gemeente geeft deze gegevens aan

Ga naar pensioenslagers.nl en vul het aanmeld

ons door.

formulier in. Je krijgt dan een bevestiging van
jouw afspraak per mail.

Kijk voor meer informatie over pensioen voor je partner op
www.pensioenslagers.nl bij Mijn situatie verandert.

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

Terugblik op de
Slavakto
We kijken als pensioenfonds tevreden terug op de
Slavakto, afgelopen november. Wat hadden we een
mooie plek, naast de KNS. En wat hebben we veel
mensen ontmoet. We hopen dat je de kans hebt
genomen om een praatje te maken en je vragen te
stellen als je ook op de Slavakto was.
We kozen ervoor om ook een spreekuur aan te bieden.
Veel mensen bezoeken de beurs, dus waarom niet
meteen ook eens naar je pensioen kijken? De collega’s
die er gebruik van maakten, waren tevreden over de
informatie die ze kregen. Wel was de spreekruimte erg
gehorig.
Het was goed om zo veel mensen te spreken over
pensioenzaken. Misschien staan we in de toekomst
vaker op vakbeurzen waar veel slagers komen.

Het gaat iets beter met ons fonds
Met Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf gaat het financieel langzaamaan beter.
Het gaat goed genoeg om de pensioenen weer iets te verhogen. Je kreeg er in januari 0,31% bij.
Het is voor de meeste pensioenfondsen moeilijk om te

Dat lukt dit jaar gedeeltelijk. Je pensioen is per 1 januari 2019

herstellen. We hebben een hogere rente nodig, en goede

met 0,31% verhoogd. Dit kan omdat het pensioenfonds er

opbrengsten uit onze beleggingen. Beleggen heeft risico’s,

financieel redelijk goed voor staat én omdat we verwachten dat

daarom zijn de regels streng. Terecht, want het gaat om

het goed blijft gaan. Het is een klein percentage maar het geeft

jóuw geld en daar gaan we zorgvuldig mee om.

aan dat we optimistisch zijn over de komende jaren.

Gelukkig stijgt de dekkingsgraad van ons pensioenfonds.

Later dit jaar krijg je het pensioenoverzicht, het UPO.

Bij veel andere pensioenfondsen is het nog niet zo ver.

Hierop zie je wat dit voor jouw pensioen betekent.

De rente blijft laag, waardoor een echte verbetering er
nog niet in zit. Sommige pensioenfondsen houden er

Hoe betaalt het pensioenfonds deze toeslagverlening?

daarom rekening mee dat ze de pensioenen zelfs moeten

Het pensioenfonds betaalt de verhogingen van je pensioen

verlagen.

uit het vermogen en het rendement op de beleggingen.
Een verhoging kan alleen als het pensioenfonds genoeg geld
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Je pensioen gaat omhoog

heeft. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging.

Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf probeert ieder jaar

Dat bepaalt het bestuur ieder jaar. Het pensioenfonds reserveert

de pensioenen te verhogen met een toeslag (indexatie).

geen geld voor een verhoging.

Marga (65): Wat moet ik weten over de ingang
van mijn pensioen?
Bij ons pensioenfonds ga je met pensioen als je 67 jaar wordt. Je krijgt van ons een
aanvraagformulier. Je hebt ruim de tijd om een aantal keuzes maken:
• Je kunt al vóór je 67ste met pensioen. Bijvoorbeeld als je al

• Wil je de eerste paar jaar een hoger pensioen en daarna een

eerder AOW van de overheid ontvangt. Je maandelijkse

lager pensioen? In sommige gevallen kan dat goed uitkomen.

pensioen is dan wel lager. Je bouwt dan namelijk geen

Bijvoorbeeld als je al vóór je AOW-datum met pensioen gaat.

pensioen op tot je 67ste.

Tot aan de AOW-datum krijg je dan een hoger pensioen en
daarna een lager pensioen.

• Je kunt ook langer doorwerken: tot je 70ste. Dan wordt je
maandelijkse pensioen hoger, omdat je pensioen pas later

Let op! Pensioenleeftijd en AOW-leeftijd verschillen

ingaat.

Vroeger ging je met pensioen én kreeg je tegelijkertijd AOW
van de overheid. Dat is niet meer zo. De AOW gaat namelijk

• Gedeeltelijk met pensioen gaan kan ook. Je gaat bijvoorbeeld

in stappen omhoog. Nu is dat 66 jaar en 4 maanden.

2 dagen per week met pensioen en blijft 3 dagen per week
werken. Zo bouw je je werk langzaam af. Je maandelijkse

Ben jij geboren in of na 1955?

pensioen is dan wel lager als je volledig met pensioen gaat.

Jouw AOW-leeftijd is minimaal 67 jaar en 3 maanden.

Je haalt immers een stuk pensioen ‘naar voren’.

De exacte AOW-leeftijd is 5 jaar van tevoren bekend.

• Heb je geen partner? Of heeft je partner zelf een goed
pensioen? Dan kun je je partnerpensioen omzetten in

Tip!

extra ouderdomspensioen voor jezelf. Dat heet uitruil.

Op svb.nl/aow kun je je geboortedatum
invullen om te zien wanneer jij AOW krijgt.

• Heb je wel een partner? Je mag dan een deel van je eigen
ouderdomspensioen omzetten in een hoger partnerpensioen.
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Nieuwe regels voor een ‘klein pensioen’
Heb je maar kort in de slagersbranche gewerkt? Dan heb je nog niet zo veel pensioen
opgebouwd. Dit kleine pensioen bleef altijd bij het pensioenfonds staan totdat je met
pensioen ging. Of het pensioenfonds kocht dit af. Dan kreeg je het bedrag in één keer.
De regels zijn nu veranderd.
Bedraagt jouw opgebouwde pensioen minder dan € 484,09 per jaar op het moment dat je de slagersbranche
verlaat? Wij dragen je pensioen dan automatisch over aan de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever.
Heb je (nog) geen nieuwe werkgever? Dan blijft je pensioen bij Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf.
Wij dragen het dan over zodra je een nieuwe werkgever hebt. Is dat na 5 jaar nog niet gelukt, dan kopen wij je
pensioen alsnog af. Je ontvangt dan van ons bericht hierover.
Is je opgebouwde pensioen minder dan € 2 per jaar op het moment dat je de slagersbranche verlaat? Dan vervalt
je pensioen. Dat bepaalde de overheid, omdat de administratie van mini-pensioenen meer kost dan het pensioen
waard is. De vervallen slagerspensioenen van € 2 of minder kwamen per 1 januari 2019 terecht in de gezamenlijke
pot van het pensioenfonds.

Hoe zit het met jouw pensioen?
Je kunt zelf op elk gewenst moment kijken hoe je pensioen ervoor staat. Dat kon
met onze pensioenplanner op pensioenslagers.nl. Omdat deze niet precies de
service bood die wij wilden, is de planner tijdelijk van de website gehaald.
Voor berekeningen kun je ons natuurlijk altijd bellen op nummer 088 – 119 80 20,
op werkdagen tussen 8.30 en 17.15 uur.

Kijk op
pensioenslagers.nl
als je meer wilt weten

Op Mijnpensioenoverzicht.nl kun je je totale pensioen inkijken
Alle pensioenfondsen leveren hier hun gegevens aan. Je ziet hier dus ook je andere
pensioenpotjes en je AOW van de overheid. Wat nóg meer overzicht biedt:
je kunt op Mijnpensioenoverzicht.nl ook het pensioen van je partner naast dat
van jou leggen. Inloggen doe je (allebei) met je DigiD.

Bel je ons liever? Je bereikt ons maandag tot
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

‘Jouw pensioen’ is een uitgave van “Stichting De Samenwerking”, Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf
Realisatie AGH (Administratie Groep Holland), Afdeling Pensioencommunicatie
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.

