
Datum: 9 februari 2018 Klantnummer: 241-

UW PENSIOENREGELING IS GEWIJZIGD PER 1 JANUARI 2018 

Per 1 januari 2018 zijn er een paar wijzigingen in uw pensioenregeling. Wij zetten de belangrijkste cijfers voor u op een 

rij.  

2018 2017 

Salarisgrens voor de excedentregeling � 57.490,09 � 56.533,31 

Maximaal pensioengevend salaris � 105.075,- � 103.317,- 

Percentage partnerpensioen 1,313% 1,4% 

Verhoging middelloonregeling 

(Garantiepensioenmodule) 

0,31% 0,0% 

De salarisgrens voor de excedentregeling is verhoogd 

De salarisgrens voor de excedentregeling is verhoogd van � 56.533,31 in 2017 naar � 57.490,09 in 2018. Dat betekent 

dat uw pensioenopbouw bij Pensura bij een hoger bedrag start. Tot aan de excedentgrens bouwt u pensioen op bij Bpf 

Schoonmaak.  

Het maximaal pensioengevend salaris is verhoogd 

Het maximale salaris waarover u pensioen opbouwt is verhoogd. Over het salaris boven dit bedrag bouwt u geen 

pensioen op bij Pensura. Dit is een wettelijk voorschrift dat door Pensura wordt gevolgd. U kunt voor het salaris boven 

dit bedrag zelf aanvullend pensioen regelen via een bank of verzekeraar. 
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Het percentage partnerpensioen is iets verlaagd 

Komt u te overlijden terwijl u nog in dienst bent bij Diversey, dan hebben wij een pensioen geregeld voor uw partner. Dit 

noemen we ook wel partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen is 1,313% van uw excedent-jaarinkomen en 

wordt berekend alsof u tot uw pensioen in dienst zou zijn gebleven. Uw partner ontvangt dit pensioen totdat hij of zij 

overlijdt. Het opbouwpercentage voor het partnerpensioen is iets lager dan in 2017, dat heeft te maken met aanpassing 

van de wettelijke regels.  

Was u vóór 2011 in dienst? Dan worden uw pensioenaanspraken verhoogd 

De financiële positie van Pensura is in 2017 verbeterd. Het bestuur heeft daarom besloten uw pensioenaanspraken in de 

middelloonregeling (Garantiepensioenmodule) per 1 januari 2018 te verhogen met 0,31%.  

Het bestuur van het pensioenfonds verwacht uw pensioenaanspraken de komende jaren beperkt te kunnen verhogen. 

Dat betekent dat uw  pensioenaanspraken waarschijnlijk niet volledig mee zullen stijgen met de prijzen. Over het 

verlagen van uw aanspraken hoeft u zich de komende jaren geen zorgen te maken, omdat de werkgever een 

bijstortingsverplichting heeft.  

Hebt u vragen? 

Meer informatie over pensioen vindt u op onze website, www.pensioenfondspensura.nl. Met uw Digid kunt u ook 

inloggen op de website. Achter de inlog vindt u uw persoonlijke pensioeninformatie en kunt u een aantal praktische 

zaken rond uw pensioen zelf regelen. Vergeet niet uw e-mailadres achter te laten. We kunnen u dan snel informeren als 

er nieuws is over uw pensioen. 

U kunt ons bellen op 088 - 116 3010. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u mailt naar pf-pensura@azl.eu. 

Als u uw klantnummer bij de hand houdt of opneemt in uw e-mail, kunnen wij u sneller van dienst zijn. U vindt het 

klantnummer op de voorkant van deze brief. Wij helpen u graag. 

Met vriendelijke groet, 

Alexandra Weyts 

namens Stichting Pensioenfonds Pensura




