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Mijn Pensioen

De toekomst van ons
pensioenfonds
Het bestuur van PHJ heeft in goed overleg met de werknemers- en werkgevers
organisaties besloten om uw pensioenregeling op termijn onder te brengen bij een
ander pensioenfonds. Het streven is om dit proces vóór 1 januari 2022 af te ronden.
Harm Roeten,
bestuursvoorzitter:
“We gaan gesprekken voeren
over de toekomst
met de werknemers- en werkgeversorganisaties.
Wij doen dit om
de toekomstige
uitvoering van uw
pensioen(opbouw) én uw opgebouwde
pensioen veilig te stellen. We zien al
een aantal jaren dat de kosten voor de
uitvoering van uw pensioen stijgen.

Denkt u eraan
ons uw
e-mailadres
door te geven?

Dat komt doordat de wetgever steeds
meer eisen daaraan stelt. Als we
aansluiten bij een groter fonds, dan
worden de kosten over meer mensen
verdeeld.”

Wat kunt u doen?
“Ik raad altijd iedereen aan om zicht te
krijgen en te houden op zijn pensioen.
Dat bestaat voor het grootste deel uit
uw AOW. Uw PHJ-pensioen is een
stukje extra inkomen dat daar bovenop
komt. Misschien hebt u ook nog wel
pensioen opgebouwd in een andere
branche.

Wij nemen geen
onnodige risico’s
met uw pensioen

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl
vindt u een totaaloverzicht van al uw
pensioen en uw AOW.”

Domme vragen bestaan niet
Wij houden u zo goed mogelijk op de
hoogte van het proces rond de overgang van uw pensioen. Hebt u vragen
of zorgen over dit proces of over uw
pensioen? Neem dan contact met ons
op. Domme vragen bestaan niet!
Wij helpen u graag.

Inzicht in uw
pensioen met
Mijn
Pensioencijfers

Verlagen van pensioenen
blijft een risico
Wij hebben u al eerder laten weten dat de kans bestaat dat
we in 2021 of daarna de pensioenen moeten verlagen. Op dit
moment is dat vooral afhankelijk van de besluitvorming in het
nieuwe pensioenakkoord. De wetgever besloot eind vorig jaar
om de grenzen voor het verlagen van pensioenen naar beneden bij te stellen, waardoor we niet hoefden te verlagen. Het
is nog niet duidelijk welke grenzen er voor dit jaar gaan gelden
en hoe onze financiële situatie er aan het einde van het jaar
uitziet. Zodra daarover meer informatie bekend is, publiceren
we een nieuwsbericht op onze website. Moeten we daadwerkelijk overgaan tot het verlagen van de pensioenen, dan
ontvangt u daarover persoonlijk bericht van ons.

Wat gebeurt er met uw pensioen als uw werkgever failliet gaat?
De coronacrisis raakt iedereen. Sommige bedrijven redden het niet en gaan failliet. Misschien raakt u uw baan kwijt.
De gevolgen voor uw pensioen zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als uw werkgever de pensioenpremie
niet meer kan betalen, dan betaalt UWV onder voorwaarden die premie aan ons, maar dat moet u zelf regelen.
Kijk op https://www.bpf-phj.nl/wat-moet-ik-doen-bij/werk/bedrijf-failliet/ voor meer informatie.

Denkt u eraan ons uw
door te geven?
We willen u snel kunnen informeren over veranderingen in uw pensioen en inzicht
kunnen geven in uw persoonlijke pensioensituatie. Het liefst sturen we u een e-mail
als er belangrijke informatie over uw pensioen is. Dat is snel en bovendien ook
goedkoper dan papier, waardoor er meer geld overblijft voor uw pensioen.
Hebben wij uw e-mailadres al? 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.
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Wij nemen geen onnodige risico’s
met uw
pensioen

Sleutelfunctiehouders ondersteunen en toetsen het bestuur
Het is heel belangrijk dat u als deelnemer erop kunt vertrouwen dat alle besluiten die we nemen in uw belang zijn.
De wetgever wil dit goed borgen en heeft ons daarom opgelegd om op drie belangrijke posities onafhankelijke
deskundigen aan te stellen, de zogenaamde sleutelfunctiehouders. Die sleutelfunctiehouders op het gebied van
risicobeheer, actuariaat en interne audit toetsen en ondersteunen het bestuur. Ze stellen zich kort aan u voor.

Bart Hulshof,
sleutelfunctiehouder risicobeheer

Jeroen Vredevoogd,
sleutelfunctiehouder interne audit

Jack Tol,
sleutelfunctiehouder actuarieel

“Goed risicomanagement is vanuit mijn
optiek niet het vermijden van risico’s
maar het goed managen van de risico’s.
Hiermee draagt risicomanagement bij
aan het realiseren van de doelstellingen
van het fonds. Deelnemers kunnen er
op vertrouwen dat de beslissingen die
het fonds neemt weloverwogen zijn en
dat de bijbehorende risico’s inzichtelijk
zijn”

“Voor deelnemers aan het fonds heeft
het aanstellen van een sleutelfunctie
houder interne controle binnen het
bestuur zeker toegevoegde waarde.
Ik zie erop toe dat de interne controle
bij het fonds en de uitvoerders van voldoende niveau is. Door mijn jarenlange
ervaring als accountant kan ik het fonds
hierbij helpen en nog beter bewaken
dat de goeie dingen worden gedaan
met jullie pensioenpremies!”

“Ik heb een eigen plek in de processen van het pensioenfonds. Met een
frisse blik beoordeel ik de actuariële
processen, de betrouwbaarheid van de
berekeningen en de gedragslijn van het
pensioenfondsbestuur en kom tot een
onafhankelijk oordeel. Op deze manier
bevorder ik het risicobeheer van het
fonds.”
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Inzicht in uw pensioen met
Mijn Pensioencijfers
Mijn Pensioencijfers is onze online omgeving waarin u
zelf een aantal zaken voor uw pensioen kunt regelen.
Inmiddels kunt u in Mijn Pensioencijfers ook zien
hoeveel pensioen u hebt opgebouwd en hoeveel
pensioen u in de toekomst kunt verwachten.
Hebt u een partner? Dan laten we ook zien welke uitkering hij
of zij kan verwachten als u overlijdt.

U vindt Mijn Pensioencijfers via
onze website www.bpf-phj.nl.
Klik rechtsboven op inloggen en
login met uw DigiD.
Mijn Pensioencijfers is ook
beschikbaar via uw tablet of uw
smartphone.

Begin 2021 is er ook weer een pensioenplanner voor u
beschikbaar, zodat u kunt zien welke financiële gevolgen
pensioenkeuzes hebben. U kunt dan bijvoorbeeld zien wat
uw verwachte pensioenuitkering wordt, als u eerder met
pensioen gaat.

Hoe presteerde uw pensioenfonds in 2019?
Met welke ontwikkelingen kreeg ons fonds in 2019 te maken? En hoe zijn onze cijfers over 2019? Dat leest u in
het PHJ-jaarverslag. Dat verschijnt elk jaar rond de zomer. Het jaarverslag is een omvangrijk document. Daarom
hebben we voor u een verkorte, digitale versie gemaakt (https://www.bpf-phj.nl/verkort-jaarverslag-2019/).
In een paar muisklikken bent u op de hoogte van de ontwikkelingen van vorig jaar. Wilt u meer informatie over een
bepaald onderwerp? Lees dan het volledige jaarverslag.
Op dit moment treft het Coronavirus ons allemaal. Dat gaat aan PHJ ook niet voorbij. We houden dit voor u als
bestuur goed in de gaten en ondernemen actie waar nodig is. We kunnen we nu
nog niet voorspellen wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.

Goed nieuws:
U krijgt meer AOW
De AOW is pensioen van de overheid voor iedereen die in
Nederland heeft gewoond en/of gewerkt. Als u met pensioen
bent, is de AOW een groot deel van uw inkomen. Omdat het
een minimuminkomen voor ouderen is, wordt het gekoppeld
aan het minimumloon. Gaat het minimumloon omhoog?
Dan stijgt de AOW ook. De actuele bedragen vindt u op
https://www.svb.nl/nl/aow/bedragen-aow/aow-bedragen.

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 ons bellen op
088 - 116 3026 (op werkdagen tussen 8.30 en
17.00 uur) of mailen naar d
 eelnemer@bpf-phj.nl.

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 kunt u geen rechten ontlenen.
Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van PHJ.

