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PENSIOEN
OP MAAT

 

JAAR

JAAR

Lees meer op onze website: 
www.bpf-phj.nl/

bijna-met-pensioen 

INGANGSDATUM 
OUDERDOMSPENSIOEN 
Als u geen keuzes maakt voor uw pensioen, 
gaat uw pensioen in op 67 jaar.

EERDER MET 
PENSIOEN
U kunt uw pensioen eerder laten 
ingaan. Dat kan vanaf 5 jaar voor uw 
AOW-datum. 
U bouwt minder lang pensioen op en 
uw pensioen wordt langer uitbetaald. 
Uw uitkering wordt daardoor lager.

67

LATER MET PENSIOEN

67

67
U kunt uw pensioen ook later laten 
ingaan. Dat kan tot 5 jaar na uw 
AOW-datum. U moet dan wel blijven 
doorwerken. Uw pensioenopbouw 
stopt op 67 jaar. Omdat u het 
pensioen later laat ingaan, wordt uw 
uitkering hoger.

IN DEELTIJD MET PENSIOEN
U kunt voor een deel met pensioen en voor een 
deel blijven werken. Dat kan vanaf 5 jaar voor uw 
AOW-datum. U mag uw pensioen in stappen 
opnemen, bijvoorbeeld eerst 25%, daarna 50%, enz. 
Elke periode duurt minstens 1 jaar. Op 67 jaar gaat u 
helemaal met pensioen. 

AOW
Wanneer u het AOW-pensioen van de 

overheid ontvangt, hangt af van uw 
leeftijd. Op de website van de Sociale 

Verzekeringsbank www.svb.nl ziet u 
welke AOW-leeftijd voor u geldt. 

PENSIOEN UITRUILEN
Heeft uw partner zelf niet genoeg pensioen opgebouwd? 
U mag een deel van uw ouderdomspensioen omzetten 
in extra partnerpensioen. Dit doet u als u met pensioen 
gaat. Of als u stopt met werken in onze bedrijfstak. Uw 
eigen ouderdomspensioen wordt dan lager. Werkte u 
vóór 2010 al in de houtverwerkende industrie? Dan heeft 
u misschien ook nog voor een deel partner- en wezen-
pensioen volgens de oude regels. Dit opgebouwde 
pensioen blijft staan, ook als u de bedragstak verlaat of 
met pensioen gaat. 

DE EERSTE JAREN MEER 
OF MINDER PENSIOEN
U kunt kiezen om de eerste 5 of 10 jaar van uw 
pensioen een lagere of hogere uitkering te 
ontvangen. Uw lagere pensioen mag niet lager 
zijn dan 75% van uw hogere pensioen.

Welke keuzes 
kunt u maken 
voor uw 
pensioen?

‘Ik verwacht niet 
achter de gerani-
ums te belanden  
of duiven te 
houden’

Verlagen  
pensioenen?  
Nu nog niet!

Snel uw pensioenzaken  

regelen? Dat kan nu digitaal!
Mijn Pensioencijfers is onze nieuwe online omgeving waarin u zelf een 

aantal zaken voor uw pensioen kunt regelen. Als gevolg van onze 

 verhuizing, werken nog niet alle functionaliteiten. Maar het is zeker de 

moeite waard om al eens in te loggen. 

Direct regelen
In Mijn Pensioencijfers kunt u 
een  aantal dingen regelen. U kunt 
 bijvoorbeeld:
• Uw gegevens controleren. 
• Een correspondentieadres invoeren, 

als dat afwijkt van uw woonadres.
• Een verhuizing in of naar het 

 buitenland doorgeven. 
• Uw pensioen verdelen met uw  

ex-partner (binnen 2 jaar).
• Uw e-mailadres doorgeven en/of 

 wijzigen.

Activeer uw account
Wij willen het liefst zo veel mogelijk 
digitaal met u communiceren. Dat is 
sneller, goedkoper en milieuvriendelij-
ker dan papier. Daarvoor hebben we 
natuurlijk wel uw e-mailadres nodig. In 
Mijn Pensioencijfers is dat in een paar 
klikken geregeld. Als u uw account 
activeert, geeft u automatisch uw  

e-mailadres door. Scan 
de QR-code  hiernaast 
en regel het meteen 
even! Kleine moeite, 
groot plezier. 

Straks: uw pensioencijfers en de 
pensioenplanner
We zijn nog druk bezig met het 
 verwerken van uw financiële 
 pensioengegevens in de administratie 
van AZL. Zodra dat is afgerond, ziet u 
in Mijn Pensioencijfers ook uw opge-
bouwde pensioen en uw te verwachten 
pensioen. We verwachten dat dat dit 
najaar geregeld is. Hebt u een partner? 
Dan laten we ook zien welke uitkering 
hij of zij kan verwachten als u overlijdt. 

Tot slot is er straks ook weer een 
 pensioenplanner voor u beschikbaar, zo-
dat u kunt uitproberen welke  financiële 
gevolgen pensioenkeuzes hebben. 
U kunt dan bijvoorbeeld zien wat uw 
verwachte pensioenuitkering wordt, 
als u eerder met pensioen gaat.

U vindt Mijn Pensioencijfers via 
onze website www.bpf-phj.nl.  
Klik rechtsboven op  inloggen 
en log in met uw DigiD Mijn 
 Pensioencijfers is ook 
 beschik baar via uw tablet of uw 
smartphone. 
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U kunt kiezen om de eerste 5 of 10 jaar van uw 
pensioen een lagere of hogere uitkering te 
ontvangen. Uw lagere pensioen mag niet lager 
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Gaat u op uw 67ste met pensioen? Dan krijgt u 
ruim 6  maanden van tevoren meer informatie 
van ons. Wilt u eerder met pensioen? Neem dan 
zelf  contact met ons op, 6 maanden voordat u uw 
 pensioen wilt laten ingaan. 

Meer informatie over deze keuzemogelijkheden leest u op 
onze website. Ga naar www.bpf-phj.nl en klik op ‘Bijna met 
pensioen’. 

Uw pensioen bij ons fonds gaat standaard in als u 

67 jaar wordt. Dat betekent niet dat u dan met pensioen 

móet. Wanneer u met pensioen gaat, bepaalt u in 

overleg met uw werkgever.  U kunt uw pensioen van 

ons fonds aanpassen aan uw wensen. Hieronder ziet u 

welke keuzes u kunt maken.
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Jan Wouter van Beers (64) werkt al 29 jaar bij Phoenix Pallets in Hasselt. 
De naam zegt het al, hun specialiteit is pallets. ‘Als je er geen verstand 
van hebt, kun je je niet voorstellen dat er zoveel pallets worden gebruikt 
en er ook zoveel verschil in is.’ Jan Wouter kijkt uit naar zijn pensioen. 
Op zijn 66ste wil hij stoppen met werken. Door de coronacrisis vallen 
zijn stedentrips op dit moment in het water, maar dat hoopt hij straks 
ruimschoots in te kunnen halen met zijn vrouw.

Waar denk je aan bij het onderwerp 
pensioen?
‘Tot een jaar of 5 geleden dacht ik daar 
helemaal niet aan. Op een gegeven 
moment kwam mijn pensioen dich-
terbij en ben ik me er meer in gaan 
verdiepen. Ik wil graag wat eerder met 
pensioen en ben gaan kijken naar de 
mogelijkheden. Ik heb met mijn werk-
gever afspraken gemaakt om op mijn 
66ste te kunnen stoppen met werken. 
Ik werk op dit moment nog vier dagen 
in de week, dat wil ik afbouwen naar 
drie dagen. Ik wil niet in één keer in 
een gat vallen.’

Denk je dat je straks genoeg 
 pensioen ontvangt?
‘Wij zijn tweeverdieners. Als we 
 alleen van mijn pensioen moesten 
rondkomen zou dat ook lukken,  
maar dat zou geen vetpot zijn.  
Samen  hoeven we ons  financieel over 
de toekomst geen zorgen te maken.  

We hebben ooit lijfrentepolissen 
gekocht. Met het geld dat daaruit 
vrijkomt,  kunnen we onze hypotheek 
aflossen. Dat scheelt voor later. Ook 
al was ik niet specifiek bezig met mijn 
pensioen, we hebben altijd wel aan de 
toekomst gedacht. Ik besef me daarbij 
goed dat wij in een luxe positie zitten.  

In onze branche zijn ook veel eenver-
dieners, dan is het pensioen een stuk 
minder ruim.’

Heb je al plannen voor na je 
pensioen?
‘Op dit moment wordt iedereen   
geraakt door het coronavirus. Wij 
 merken dat vooral omdat we van 
 stedentrips  houden. Onze vakan-
tie in mei valt in het water, dus ik 
hoop dat we dat na mijn pensioen 
kunnen  inhalen. Verder pruts ik aan 
oude en nieuwe  motoren. Dat wil ik 
gaan  uitbreiden. Ik heb wel een paar 
 motoren staan, die het verdienen om 
meer aandacht te krijgen. Ik verwacht 
niet achter de geraniums te belanden 
of duiven te gaan houden.’

Heb je nog een tip voor je collega’s?
‘Neem eens een kijkje op  
www.mijnpensioenoverzicht.nl. 
Daar krijg je een totaaloverzicht van 
je pensioen. Dat is zeker handig als je 
voor verschillende werkgevers hebt 
 gewerkt. Je raakt het overzicht dan 
toch een beetje kwijt. En check je 
pensioen vooral als je nog wat jonger 
bent. Op je 40ste kun je zelf nog iets 
doen aan je pensioen, op je 60ste ben 
je daarvoor te laat.’

‘Ik verwacht niet 
achter de geraniums 
te belanden of duiven 
te houden’

‘Check je pensioen 

vooral als je nog 

wat jonger bent.  

Op je 40ste kun je 

zelf nog iets doen 

aan je pensioen, op 

je 60ste ben je daar-

voor te laat.’



Betaaldata 
 pensioen 2020
Wij maken uw pensioen elke maand over 
op de 23ste. Als de 23ste in het weekend 
valt, of op een feestdag, dan betalen we de 
vrijdag daarvoor. Ontvangt u pensioen in het buitenland? Dan kan het iets 
langer duren voordat het pensioen op uw rekening staat. De bedoeling is: 
voor het einde van de maand. Hieronder ziet u de resterende betaaldata voor 
2020.

22 mei 21 augustus 23 november

23 juni 23 september 21 december

23 juli 23 oktober

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.

Verlagen van 
 pensioenen?  
Nu nog niet!
In onze vorige nieuwsbrief lieten  
we u weten dat de kans bestond, 
dat we in 2020 de (opgebouwde) 
 pensioenen zouden moeten 
 verlagen. Wat dat betreft is er goed 
nieuws: een verlaging is dit jaar 
 definitief van de baan. Maar dat 
betekent niet dat we helemaal uit de 
gevarenzone zijn. Het kan nog altijd 
zijn, dat we in 2021 of in de jaren 
daarna de pensioenen  moeten 
 verlagen. Dat is afhankelijk van de 
definitieve besluitvorming in het 
nieuwe pensioenakkoord, maar 
 natuurlijk ook van de  ontwikkeling 
van de financiële markten. We 
 houden u via de website en de 
nieuwsbrief zo goed 
mogelijk op de 
hoogte van de 
actuele  situatie. 

Hoeveel risico 
wilt u nemen met 
uw pensioen?
Dat is de onderliggende vraag van het onderzoek  
dat we binnenkort gaan uitvoeren.  
Een aantal deelnemers krijgt een  uitnodiging 
voor een telefonisch gesprek over dit 
 onderwerp. Verder  krijgen alle werknemers en 
 pensioengerechtigden een uitnodiging om een 
online vragenlijst in te  vullen. Wij willen u nu alvast 
bedanken voor uw deelname. Natuurlijk  informeren 
wij u op een later moment dit jaar over de resultaten 
van het  onderzoek. 

Op onze website www.bpf-phj.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.

Hebt u een vraag? 

Check eerst de  website!

 
Contact
U vindt veel informatie over uw pensioen bij ons fonds op 
onze website www.bpf-phj.nl. U kunt ook contact met ons 
opnemen.  
U kunt mailen naar deelnemer@bpf-phj.nl of bellen op  
088 - 116 3026 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).


