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Mijn Pensioen

Kans op verlagen van de pensioenen
U hebt het vast gelezen of gehoord
in de media: ‘Pensioenfondsen
moeten korten’, ‘Kortingen zijn
onvermijdelijk’. Een korting van uw
pensioen kost u geld, want uw
pensioen gaat daardoor omlaag.
Wij spreken dan ook liever van een
verlaging. Aan het einde van dit
jaar wordt duidelijk of we de

Waarom is dat zo?

Misschien verlaging in 2020

Er is nu een aantal tegenvallers tegelijk.
Net als veel andere pensioenfondsen
heeft ook Stichting Bedrijfstakpen
sioenfonds voor de Houtverwerkende
Industrie en Jachtbouw (PHJ) last van
de lage rente. Nog nooit was deze zo
laag voor pensioenfondsen. Als de
rente laag is, moeten we meer geld
opzij leggen om in de toekomst alle
pensioenen te kunnen betalen.

Onze dekkingsgraad is afgelopen
zomer hard gedaald. Wij zijn de
kritische grens nog niet gepasseerd.
Maar er bestaat een kans dat we de
pensioenen in 2020 moeten verlagen.

Verder heeft de oveheid de r ekenregels
voor pensioenfondsen aangescherpt
waardoor de kritische ondergrens voor
dekkingsgraden is verhoogd. Dit brengt
een verlaging van de pensioenen snel
ler dichterbij dan we hadden verwacht.

Dat weten we pas zeker aan het einde
van dit jaar. Zitten we op de laatste dag
van het jaar onder bepaalde grenzen?
Dan moeten we in 2020 de pensioenen
verlagen.
Er bestaat ook een kans dat we de
pensioenen in 2021 moeten verlagen.
Of dat nodig is, weten we pas eind
2020.

pensioenen volgend jaar moeten
verlagen.

Meer informatie
U vindt meer informatie op onze website www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
Daar vindt u ook veelgestelde vragen met antwoorden.

Geef uw
e-mailadres
door!

Pensioen gaat
over je toekomst

Hebt u een vraag?
Check eerst de
website!

Drie vragen...

Over het Uniform
Pensioenoverzicht
Wat is het UPO?
Elk jaar krijgt u van ons fonds een persoonlijk pensioenoverzicht,
het Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat de actuele stand
van zaken van uw pensioen bij PHJ. Ook ziet u wat er geregeld is
als u arbeidsongeschikt wordt of komt te overlijden. Actieve deel
nemers hebben hun UPO in oktober o
 ntvangen. Gepensioneerden
ontvangen het UPO voor het eind van dit jaar.

Wat is er anders dit jaar?
Alle pensioenfondsen gebrui
ken in Nederland één model.
Zo kunt u het pensioen bij ons
fonds goed vergelijken met het
pensioen dat u misschien bij
een ander pensioenfonds of
verzekeraar hebt opgebouwd.
Dit UPO-model is aangepast.

Nieuw dit jaar:
• U ziet vanaf nu ook het
	premiepercentage dat u
en uw werkgever betalen
voor uw pensioen.
• U leest hoeveel pensioen
u kunt bereiken als u bij
ons fonds pensioen blijft
	opbouwen tot uw pensioen
datum.

Geef uw
e-mailadres
door!
PHJ wil meer digitaal met u communiceren.
Dat spaart tijd, geld en bomen. Daarom
ontvangen we graag uw e-mailadres. U kunt
dit doorgeven via Mijn Inkomen Later, de
omgeving achter de inlog op
www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.

Wat moet ik ermee doen?
Bekijk het UPO goed. Controleer bijvoorbeeld of uw partner op
het overzicht staat. Zijn de bedragen in lijn met vorig jaar? Bent
u gescheiden en is dit voor 1 januari verwerkt? Dan moeten de
bedragen op het UPO ook hierop aangepast zijn. Klopt er iets niet?
Neem dan contact met ons op.
Doet u aangifte voor de inkomstenbelasting? Dan kan het zijn dat
u in de aangifte moet opnemen hoeveel uw pensioen in een jaar is
gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. U vindt dit gegeven elk
jaar op het UPO.
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Wat gebeurde
er in 2018?
Met welke ontwikkelingen kreeg ons fonds in
2018 te maken? En hoe zijn onze cijfers over
2018? Dat leest u in ons jaarverslag.
We hebben voor u een verkorte, digitale
versie gemaakt. Zo bent u in een paar muis
klikken op de hoogte van de ontwikkelingen
van vorig jaar bij ons pensioenfonds. Het
verkorte jaarverslag vindt u op de pagina
‘Downloads’ van onze website
www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.

Kijken bij...
In elke editie van ‘Mijn Pensioen’ nemen we een kijkje bij een bedrijf dat is aangesloten bij
Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Deze keer: Aquatec Industries BV.

‘Pensioen gaat over je toekomst’
Bij Aquatec Industries werken zo’n vijftig medewerkers aan de productie
van boten. Aquatec Industries produceert sloepen van Antaris, Maril en
Makma. Klaas Schiphof (51) werkt er inmiddels al meer dan tien jaar als
directeur, waarvan de laatste drie jaar als directeur aandeelhouder.

mensen is pensioen nog een ver-vanmijn-bed-show, maar ik vind pensioen
heel belangrijk. Het gaat over je toe
komst. Als je jong bent, denk je er mis
schien nog niet zo over na, maar het is
goed dat het nu al geregeld is voor
later.’

Ontwikkelingen in pensioenland
‘Ons bedrijf heeft twee locaties, op de
ene locatie maken we de mallen voor
boten en de casco’s. Op onze andere
locatie vindt de assemblage plaats.
Met vijftig medewerkers behoren we
tot een van de grootste partijen in
watersportland.’

Vreemde eend
‘Ik heb geen maritieme achtergrond,
maar ben begonnen als management
trainee bij KPN. Na drie jaar ben ik
daar vertrokken. In zo’n groot bedrijf
kon ik het verschil niet maken. Na veel
omzwervingen en avondstudies kwam
de functie bij Aquatec Industies op mijn
pad. Ik had altijd al een voorliefde voor
watersport en kocht ooit een boot bij
Maril. Zo viel alles op zijn plek. Ik ben

wel een vreemde eend in de bijt, met
mijn achtergrond in bedrijfskunde. Maar
ik heb veel affiniteit met de watersport.
Inmiddels zijn we tien jaar verder, en
het bevalt nog steeds goed.’

‘Voor veel mensen is
pensioen nog een ver-vanmijn-bed-show, maar ik vind
pensioen heel belangrijk.’
Ver-van-mijn-bed-show
‘Gezien mijn functie kan ik zelf geen
pensioen opbouwen bij PHJ. Mijn
medewerkers wel. Ik vind het fijn dat
dit automatisch geregeld is. Voor veel

‘In Nederland klagen we veel over het
pensioenstelsel, maar ik vind dat het
goed geregeld is. Ik heb ook in andere
landen gewerkt en dan zie je duidelijk
het verschil. Ik vind het interessant
om de huidige ontwikkelingen rond
het pensioenakkoord te volgen. Wat
pensioen in de toekomst gaat brengen,
zal de tijd uitwijzen. Mensen worden
steeds individueler en willen meer zelf
regelen.’

Tip!
‘Veel mensen kijken überhaupt niet
naar hun pensioen. Mijn tip zou zijn, kijk
er eens naar! Dan krijg je een idee wat
er straks aan pensioen voor je is. Daar
zijn allerlei handige websites voor, zoals
www.mijnpensioenoverzicht.nl.’
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Hebt u een vraag?
Check eerst de website!
Op onze website www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl vindt u veel informatie over uw pensioen bij ons fonds.
Hebt u een vraag? Kijk eerst of u het antwoord hier vindt. Zo niet? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat gebeurt er met de
AOW-leeftijd?
De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen. Dat is een van
de onderdelen van het nieuwe pensioenstelsel. De AOWleeftijd is op dit moment 66 jaar en 4 maanden. Tot 2022
stijgt de AOW-leeftijd niet. Daarna stijgt de AOW-leeftijd
naar 67 jaar in 2024. Vervolgens stijgt de AOW-leeftijd naar
verwachting met 8 maanden als de levensverwachting één
jaar stijgt.

Het nieuwe pensioen
stelsel: hoe zit dat?
De veranderingen voor de AOW-leeftijd zijn al bij wet
geregeld. Er komen ook nieuwe regels voor uw pensioen
bij PHJ aan. Die gaan op zijn vroegst op 1 januari 2022 in.
Deze regels moeten nog vastgelegd worden in wetten.
Wat dit precies gaat betekenen, is nu nog onduidelijk.
Zodra er meer bekend is, brengen wij u op de hoogte.

Wat gebeurt er als het mee- of tegenzit?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u vanaf nu ook wat
er met uw pensioen gebeurt als het langere tijd economisch
goed of juist heel slecht gaat. U ziet een inschatting van uw
totale pensioen (inclusief uw AOW), met drie pijlen. Deze
geven het verwachte eindresultaat aan, maar ook het bedrag
waar u op uit lijkt te komen als het economisch meezit, of
tegenzit.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u volgend jaar
van ons ontvangt, ziet u ook een inschatting van uw pensioen
als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Contact
U kunt ons…
… alle vragen stellen die u wilt. Houd daarbij uw klantnummer
bij de hand. Dan kunnen we u sneller helpen. U vindt het klant
nummer op de brieven en op elk pensioenoverzicht dat u van ons
ontvangt.
… bellen
Op 070 - 513 6360. De klantenservice van PHJ is op werkdagen
van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar.

… mailen
Via houtindustriejachtbouw@azl.eu.

... schrijven
Stuur uw brief naar PHJ, Postbus 92215, 1090 AE Amsterdam.
Of kijk op onze website www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
Daar vindt u veel informatie over ons fonds en over pensioen.

Colofon
Mijn Pensioen is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie
en Jachtbouw (PHJ). Mijn Pensioen verschijnt twee keer per jaar. Aan de tekst kun u geen rechten ontlenen.
Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van PHJ.

