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Het zoet komt na het zuur
Op 1 maart dit jaar maakten we 

bekend dat we per 1 januari as. 

verder gaan samen met 

 Pensioenfonds Meubel.  

Het beoogde resultaat: lagere 

kosten en een toekomstbestendig 

pensioen. Wat betekent deze 

overstap voor u? 

Adri Jansen, Bestuurder bij PHJ: “Het 
grote voordeel van deze overstap is 
de schaalvergroting. De kosten per 
deelnemer gaan omlaag. Elke euro 
die we niet uitgeven aan kosten, gaat 
naar uw pensioen. Voor dezelfde inleg 
krijgt u straks meer pensioen. Op de 

korte  termijn voelt u dit voordeel nog 
niet. We moeten de opgebouwde 
pensioenen zelfs gaan verlagen. Dat 
zou overigens zonder de overstap ook 
moeten. Op de langere termijn zijn de 
pensioenverwachtingen gelukkig beter. 
Dat is het zoet waar we naar streven.”

Verlagen is onvermijdelijk
“Vanwege de lage dekkingsgraad van 
ons fonds, moeten we de opgebouwde 
pensioenen gaan verlagen. Ook als we 
niet overstappen naar Pensioenfonds 
Meubel is dat het geval. Deelnemers 
die nog pensioen opbouwen merken 
van deze verlaging het minste. Op de 
lange termijn raakt het hen misschien 
niet eens. Onze gepensioneerden voe
len de verlaging helaas wel meteen in 
hun portemonnee. Daarom bekijken we 
of we die pijn kunnen verzachten. Dat 
is een belangrijk aandachtspunt, maar 
we kunnen nog niks beloven. We moe
ten door deze zure appel heen bijten. 

Zelfstandig als PHJ doorgaan, levert op 
termijn slechtere resultaten op.”

Het belang van de deelnemers  
staat voorop
“Bij alle overwegingen en bij elke 
keuze die we maken, staat het belang 
van onze deelnemers voorop. Daar
voor zorgt het bestuur samen met het 
verantwoordingsorgaan, de sociale 
partners en de Raad van Toezicht. Ook 
toezichthouder De Nederlandsche Bank 
(DNB) ziet erop toe dat we geen stap
pen zetten die in het nadeel zijn van 
onze deelnemers.”

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

Adri Jansen, Bestuurder bij PHJ
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Een nieuw pensioenstelsel
We krijgen een nieuw pensioenstelsel. Een nieuwe oude dag voor iedereen.  

Wat betekent dit voor uw AOW en pensioen? Wat is hierover bekend? 

Makkelijk en veilig inloggen vanuit  
het buitenland
Ook als u in het buitenland woont, kunt u inloggen op Mijn Pensioencijfers. Dat doet u met DigiD of een 

 wachtwoord dat u bij ons hebt opgevraagd. Nu is er nog een manier bij gekomen: inloggen via eIDAS.

Op 15 juni 2019 waren het kabinet, de 
vakbonden en de werkgeversorgani
saties het erover eens: er komt een 
nieuw pensioenstelsel. Ze  hebben 
toen de grote lijnen vastgelegd in het 
 pensioenakkoord. Daarna  hebben 
ze onderhandeld over de verdere 
uitwerking. Op 22 juni 2020 heeft 
minister  Koolmees de afspraken voor 
het nieuwe pensioenstelsel bekend
gemaakt. Inmiddels is het voorstel voor 
de nieuwe wetgeving ook bekend. 

Let op: We houden u graag op de 
 hoogte over de ontwikke lingen rond 
het pensioenakkoord. Omdat de wet
geving nog niet is afgerond,  kunnen 
we niet aangeven welke gevolgen 
de afspraken uit het nieuwe pensioen
akkoord voor uw PHJpensioen gaan 
hebben. Sociale partners van Meubel, 
Houthandel en van PHJ gaan samen 
een nieuwe regeling ontwikkelen, die 
uitgevoerd wordt door Bedrijfstak
pensioenfonds Meubel.

Kleine moeite, groot plezier!
Wilt u snel worden geïnformeerd over veranderingen in uw pensioen? Of wilt u altijd en overal inzicht in uw 
 persoonlijke pensioensituatie? Geef dan uw e-mailadres door! Het liefst sturen we u een e-mail 
als er belangrijke infor matie 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 nog niet?  
In Mijn Pensioencijfers geeft u dat in een paar klikken aan ons door. Activeer uw account, zo geeft 
u automatisch uw e-mailadres door. Scan de QR-code hiernaast en regel het meteen.  
Kleine moeite, groot plezier!

U kunt vanuit België, Duitsland, 
 Luxemburg, Spanje, Italië,  Portugal, 
Estland, Letland, Kroatië en  Slowakije 
inloggen via de knop ‘eIDAS’. 
Dan wordt u doorgeleid naar het 
 inlogscherm van uw landelijke inlog
middel (zoals wij in Nederland DigiD 
hebben). 

Hoe logt u in via eIDAS?
Inloggen via eIDAS is net zo veilig en 
eenvoudig als met DigiD.
1. Ga naar Mijn Pensioencijfers.
2. Klik op de knop ‘Login with eIDAS’.
3. Kies ‘EU login’ en daarna uw land.
4. Log in, zoals u dat in uw land 

gewend bent.
5. U bent ingelogd in Mijn 

Pensioencijfers.

Woont u in een land dat (nog) niet 
 meedoet met eIDAS? Of werkt dit 
voor u nog niet? Dan blijft u gewoon 
inloggen met het wachtwoord dat u bij 
ons hebt opgevraagd.

Hebt u vragen? Neem contact op met 
ons. Wij helpen u graag.

 
Op onze  website 
vindt u meer 
 informatie over 
het nieuwe 
 pensioenstelsel.
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Hoe betrouwbaar is uw 
 pensioenoverzicht?
Elk jaar valt het weer in de brievenbus: uw pensioenoverzicht. Vraagt u zich ook wel eens af waar al die cijfers op 

gebaseerd zijn? En of het allemaal wel klopt wat er op staat? We spreken Harm Roeten en Hugo Nieuwenhuijse, 

bestuurders van uw pensioenfonds. 

Gegevens als fundament voor 
vertrouwen
Harm vertelt: “U moet erop kunnen 
vertrouwen dat uw pensioenaan
spraken goed in de administratie zijn 
opgenomen. Datzelfde geldt voor 
uw pen sioenuitkering. Het is dus 
logisch dat we veel belang hechten 
aan de juistheid van die gegevens. 
Daarbij  vertrouwen we niet alleen op 
de ‘ blauwe ogen’ van de pensioen
uitvoerder. We laten een onafhankelijke 
externe partij elk kwartaal een toetsing 
doen. Die kijkt naar de gegevens in 
het administratiesysteem. Daarnaast 
wordt gecontroleerd of alle werkgevers 
die bij ons fonds aangesloten zouden 
 moeten zijn, ook daadwerkelijk op de 
lijst staan.”

‘Wasstraat’ voor gegevens
“Wat we hebben laten bouwen laat 
zich vergelijken met een autowasstraat”, 
aldus Hugo. “Die bouw je één keer 
en vervolgens ga je er een keer in de 

zoveel tijd met je auto doorheen. Soms 
kan er nog ergens in een hoekje een 
oud vlekje achterblijven: 100% garantie 
voor iedereen kunnen we nooit geven. 
Maar we sluiten zo veel mogelijk 
fouten uit op deze manier. Het bijko
mende voordeel is dat we niet alleen 
de ‘schone gegevens’, maar ook de 
‘wasstraat’ mee kunnen verhuizen naar 
Bedrijfstakpensioenfonds Meubel. Het 
is dus een winwinsituatie: onze kosten 
gaan omlaag en de pensioenuitvoerder 
kan efficiënter werken. De investering 
die we voor deze ‘wasstraat’ doen, 
 verdient zich zo dubbel en dwars terug. 
Met deze aanpak sluit ons gegevens
beleid helemaal aan bij de visie van 
toezichthouder DNB.”

En wat merkt ú daar dan van?
Het antwoord van de heren is kort. 
“Weinig. Uw pensioen is goed gere
geld en blijft goed geregeld. En moch
ten we ergens nog een fout ontdekken, 
dan corrigeren we die alsnog. U kunt 

erop vertrouwen dat wij onze verant
woordelijkheid nemen en ervoor zorgen 
dat uw gegevens kloppen. We doen 
een soort APKkeuring”, aldus Harm. 
“Natuurlijk gaan we zeer zorgvuldig 
om met uw gegevens. Die gebruiken 
we  alleen voor pensioengerelateerde 
zaken.” 

Controleer ook zelf uw gegevens
Hugo sluit af: “Wij werken dus als 
bestuur hard aan het borgen van de 
kwaliteit van de gegevens in de admini
stratie. Daarnaast vragen wij u ook om 
uw eigen gegevens minimaal jaarlijks 
te controleren. Bij twijfel kunt u altijd 
contact met ons opnemen. Vergeet 
niet om in uw email uw klantnummer 
te vermelden, dan kunnen wij u sneller 
helpen. Ook als u belt is het handig dat 
u uw klantnummer en uw bsnnummer 
bij de hand houdt. Dan weten we zeker 
dat we de juiste gegevens bij de hand 
hebben om uw vragen te beantwoor
den.”



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.

Extra keuze  
‘Bedrag in één keer’ 
uitgesteld tot 2023
Als u vanaf 1 januari 2023 met pensioen gaat krijgt u een 
extra keuze; de ‘lumpsum’. Hierdoor kunt u op het moment 
dat uw pensioen ingaat, eenmalig extra geld uit uw pensioen 
laten uitbetalen. Dat bedrag mag maximaal 10% van uw 
pensioen zijn.
In eerste instantie was het de bedoeling dat de wet zou 
ingaan op 1 januari 2022. De Eerste Kamer is in januari 
 akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Maar heeft daarbij de 
ingangsdatum met een jaar uitgesteld naar 1 januari 2023. 
Gaat u al eerder met pensioen? Dan geldt deze keuze helaas 
niet voor u. Gaat uw pensioen op of na 1 januari 2023 in, 
dan ontvangt u enkele maanden voordat uw pensioen ingaat 
meer informatie over deze keuze.

 
Contact
U vindt veel informatie over uw pensioen bij ons 
fonds op onze website www.bpfphj.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  deelnemer@bpfphj.nl. 

De pensioenplanner:  
kijk, vergelijk en 
beslis
Wilt u weten welke mogelijkheden 
er zijn voor uw pensioen? Bekijk 
de pensioenplanner. Deze vindt u 
in ‘Mijn Pensioencijfers’, dat is uw 
persoonlijke en beveiligde online 
omgeving op onze website. 

U heeft flexibele mogelijkheden voor 
uw pensioen, zoals bijvoorbeeld in 
deeltijd met pensioen of het uitstel-
len van uw pensioen. 
Met de pensioenplanner maakt u 
eenvoudig en op ieder gewenst 
 moment uw persoonlijke plannen 
voor uw pensioen bij ons fonds. 
Zo kunt u kijken wat er mogelijk is. 
U vergelijkt uw plannen en uiteinde-
lijk beslist u wat u wilt. 

Nieuwe wet pensioen-

verdeling bij scheiding 
Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet pensioenverdeling bij scheiding in. 
Wat verandert er? In de standaard verdeling krijgt uw expartner recht op de 
helft van uw pensioen als u gaat scheiden. Dat verandert volgend jaar niet. 
Maar hoe het wordt uitgevoerd, dat verandert mogelijk wél. Onder de nieuwe 
regels blijven expartners namelijk niet meer financieel aan elkaar verbonden 
via het pensioen. Wilt u andere afspraken maken dan de standaard volgens 
de wet? Dan kan dat! Voor en na 1 januari 2022. Geef het dan wel binnen 
twee jaar na uw scheiding aan ons door.

Meer weten? In deze 
online tool van Wijzer 
in Geldzaken ziet u wat 
er gaat veranderen en 
waar u rekening mee 
kunt houden.

Op onze website www.bpfphj.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!


