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Om u te helpen het pensioen voor uw werknemers goed te 
regelen is dit jaaroverzicht voor u beschikbaar. Hierin ziet u 
in één oogopslag op welke momenten u actie moet onder
nemen, maar ook wanneer u iets van ons kunt verwachten.
 
Uw medewerking bij het doorgeven van pensioengegevens 
is  essentieel, omdat wij uw werknemers dan snel kunnen 
 informeren over veranderingen in hun pensioen. Bijvoorbeeld via 
hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO). U mag op ons rekenen 
voor correcte administratieve afhandeling en tijdige verzending 
van nota’s. Mogen wij ook rekenen op u?

Hoe levert u 
 gegevens aan?

Wanneer worden 

gegevens verwerkt?

Overzicht 
premienota’s

Voor wie en 
wanneer betaalt 
u premie?

Hoeveel premie 
betaalt u?

Meer 
 informatie

Pensioen voor uw 
medewerkers: dat 
regelen wij samen! 
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Hoe levert u 
 gegevens aan?
Voor het aanleveren van loon- en dienstverband-
gegevens maakt u gebruik van  Uniforme 
 Pensioenaangifte (UPA). U levert uw loon- en dienst-
verbandgegevens hierbij direct vanuit uw salarispakket 
bij ons aan.

Waar moet u op letten?
• Uw salarispakket moet geschikt zijn voor UPA. Uw 

softwareleverancier past dit voor u aan. U krijgt van 
ons vooraf alle informatie die hiervoor nodig is.

• Doet u voor het eerst pensioenaangifte? Lees dan 
vooraf de instructies van uw softwareleverancier.

• U doet iedere maand of iedere vier weken 
pensioen aangifte. Uw pensioenaangifte gaat gelijk 
op met de loonbetalingen aan uw werknemers en 
de loonaangifte bij de  Belastingdienst.

• Over 2021, gebruik hiervoor Uniform Pensioen-
aangifte (UPA) 
over 2020, gebruik hiervoor Pensioenaangifte (PA) 
voor 2020, gebruik hiervoor  het invulbestand 
terug werkende kracht mutaties.

Kunt u uw loon- en dienstverbandgegevens niet 
aanleveren via Uniforme Pensioenaangifte? Neem dan 
contact met ons op.

Het belang van tijdige en juiste gegevensaanlevering

• wij kunnen uw werk nemer  informeren over zijn pensioen opbouw en 
- aanspraken;

• wij kunnen de pensioen premie die u moet betalen correct vaststellen;
• wij kunnen een correcte  administratie voeren voor PHJ. 

Wanneer worden 
 gegevens verwerkt?
U levert de gegevens aan via Uniforme Pensioenaangifte.  
Aangifte berichten die u vanuit uw salarispakket verstuurd ondergaan een tweetal 
controlemomenten:
•  een technische controle (door CGI);
•  een inhoudelijke controle (door AZL).
Is uw aangiftebericht technisch beoordeeld en akkoord bevonden, dan stuurt CGI het 
bericht binnen 1 uur door naar AZL ter  verwerking. Komen er geen meldingen in uw 
aangiftebericht voor, dan ontvangt u de volgende dag van AZL een terugkoppeling op 
de inhoud van uw aangiftebericht. Dat gebeurt via een geautomatiseerd e-mail bericht. 
Komen er meldingen in uw aangifte? Dan ontvangt u in de regel binnen 5 werkdagen 
van ons bericht.

Correcties over eerdere jaren
Voor wat betreft de mutaties met een mutatiedatum gelegen voor 2020 hebben we 
meer tijd nodig.

Wat betekent dit voor uw nota’s?
De voorschotnota’s die u in de eerste maanden van 2021 ontvangt, zijn gebaseerd op 
de gegevens zoals die op 31 december 2019 bij ons bekend waren. Wijzigingen in uw 
werknemersbestand worden zo snel mogelijk na afronding van de verhuizing verwerkt. 
Daarna ontvangt u een afrekennota en vervolgens premienota’s. Daarover leest u 
meer in  blok 3 en 4.

De laatste voorschotnota over de maand januari 2021 die u half maart 2021  ontvangt, is 
gebaseerd op het bedrag van de voorschotnota van december 2020. In de  afrekennota’s 
2020 en januari 2021 die u eind maart ontvangt zijn de aangeleverde loon- en  dienst   - 
v erbandgegevens over 2020 verwerkt. Vanaf half april 2021 ontvangt u afrekennota’s van 
ons. Als u tijdig uw aangifte aan ons stuurt, kunnen wij u een juiste nota sturen.
Tip: Hoe controleert u of mutaties verwerkt zijn? Dat kan via www.azlonline. Log in, klik 
op het tabblad ‘overzichten’ en kies voor “ Mutatiehistorie”. 

https://www.azlonline.eu/ords/f?p=100:101
https://www.mijnpensioenadministratie.nl/pensioenaangifte/
https://www.mijnpensioenadministratie.nl/pensioenaangifte/
https://www.mijnpensioenadministratie.nl/pensioenaangifte/
https://www.bpf-phj.nl/extras/mutaties
https://www.bpf-phj.nl/extras/mutaties
https://www.bpf-phj.nl/extras/mutaties
https://www.bpf-phj.nl/contact/
http://www.azlonline.eu


Premienota & betaling
Voor wie betaalt u premie?
U betaalt pensioenpremie voor alle werknemers die deelnemen in uw pensioen-
regeling, dus ook voor werknemers met een tijdelijk contract of parttime baan.  
U betaalt als werkgever 50%. Uw werknemer betaalt ook 50%.

Wanneer betaalt u premie? 
Vanaf april ontvangt u maandelijks een afrekennota. Die versturen we rond de 15e 
van de maand:
- half maart ontvangt u de laatste voorschotnota over de maand januari 2021 (het 
bedrag is gebaseerd op de voorschotnota december 2020). U kunt deze nota’s ook 
zien in de  werkgeversportal, maar er is geen specifi catie beschikbaar.

Eind maart 2021 krijgt u van ons een afrekennota over 2020. Daarin verrekenen we 
de in rekening gebrachte voorschotten 2020, de pensioenaangiftes en de mutaties 
over het jaar 2020. Ook ontvangt u dan de afrekennota van januari 2021, waarin het 
voorschot januari 2021 wordt verrekend, de pensioenaangiftes 2020 en de mutaties 
over het jaar 2020. De specificaties van deze afrekennota’s vindt u op dat moment 
terug in de werkgeversportal.

Vanaf april 2021 ontvangt u elke maand een afrekennota. Deze is gebaseerd op de 
door u aangeleverde gegevens. Uw nota is dan altijd actueel. U ziet uw nota terug 
in de portal met de bijbehorende specificatie.

Overzicht premienota’s 2021 *

30 maart 2021 
15 april 2021 
17 mei 2021 
15 juni 2021 
15 juli 2021 
16 augustus 2021 
15 september 2021 
15 oktober 2021 
15 november 2021 
15 december 2021 

*  De vermelde datums zijn bij  benadering. 

Het is mogelijk dat uw premienota in 

 sommige gevallen enkele werkdagen eerder 

of later verzonden wordt.

&

Werkgeversportal 
 
De werkgeversportal is voor u beschikbaar via www.azlonline.eu. In de 
werkgevers portal ziet u uw nota’s en uw incassosaldo. Verder vindt u er ook 
formulieren die handig zijn bij uw pensioen administratie. Vanaf eind maart als u 
de afrekennota’s ontvangt ziet u in de werkgeversportal ook de specificaties op 
de nota’s en ook de status van de verwerking van de loon- en dienstverband-
gegevens vanaf 2020 die u hebt doorgegeven.
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Tip. Maak gebruik van 
automatische incasso

Automatische incasso maakt uw 
 premiebetaling nóg  gemakkelijker. 
 Bovendien regelt u het snel en 
 eenvoudig.

De zekerheden voor u

1. Nooit meer uw betaling  vergeten  
Geen omkijken meer naar uw 
 betaling, omdat deze altijd op tijd in 
ons bezit is.

2. Vaste betaaldatum 
De premienota vermeldt wanneer 
het bedrag van uw  rekening wordt 
afgeschreven. 

Ervaar het gemak!  
Maakt u nog geen gebruik van 
 automatische incasso? Ga dan naar  

www.azlonline.eu, log in, kies in het 
menu voor ‘Ondersteuning’ en klik op 
‘Documenten’. Download het  formulier 
‘doorlopende machtiging’, vul het in en 
stuur het  ondertekend aan ons terug 
per post. 

https://www.bpf-phj.nl/media/10284/premieoverzicht-2020-phj.pdf
http://www.azlonline.eu
www.azlonline.eu
http://www.azlonline.eu
www.azlonline.eu
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Werkgeversvraag 
‘Hoe bereken ik de pensioenpremie?’

Rekenvoorbeeld
De pensioenpremie berekent u als volgt: 
(Fulltime jaarsalaris - franchise) * premiepercentage * parttimepercentage

Voorbeeld Houtverwerkende Industrie

Vraag
Kees werkt 24 uur per week (= parttime-
percentage 60%). Zijn fulltime jaarsalaris is 
€ 27.500.  Hoeveel pensioenpremie betaalt 
uw  onderneming op jaarbasis voor Kees?

Antwoord
(€ 27.500 - € 16.377) * 0,258 * 0,60 = 
€ 1.721,84 op jaarbasis.

Geen personeel?

Bent u een werkgever zon-
der personeel dan ontvangt 
u van ons periodiek het 
verzoek dit te bevestigen. 
U hoeft in dat geval geen 
mutaties door te geven 
of te bevestigen. Krijgt u 
 personeel in dienst, dan 
dient u deze tussentijds bij 
ons aan te melden.

Hoeveel betaalt u?
 
U en uw werknemers betalen premie voor de opbouw van het 
pensioen van uw werknemers. Hoeveel premie dat is, kan elk jaar 
veranderen. In het  premieoverzicht 2021 ziet u de belangrijk-
ste cijfers voor 2021. Wat betekent dit precies voor uw premie in 
2021?

Werkgevers Houtverwerkende Industrie
Voor de sector Houtverwerkende Industrie is de premie 
 vastgesteld op 25,80%*. U betaalt als werkgever 50%. Uw 
 werknemer betaalt ook 50%. Er wordt uitgegaan van een 
 werkweek van 40 uur.

* De VPL-regeling is per 31-12-2017 beëindigd. De premie is wel tot en 
met 31 december 2020 geheven. Deze VPL-premie is in 2021 volledig 
ingezet. Uit de VPL-premiebestemmingsreserve is 2,8%-punt van de 
premie in 2021 gefinancierd. Daarmee wordt de  premie voor de basis-
regeling voor HVI 25,80% (28,60% -/- 2,80%).

Werkgevers Jachtbouw
Voor de sector Jachtbouw is de premie vastgesteld op 28,60%. 
U betaalt als werkgever 50%. Uw werknemer betaalt ook 50%. 
Er wordt uitgegaan van een werkweek van 38 uur.

Voorbeeld Jachtbouw

Vraag
Kees werkt 24 uur per week (= parttime-
percentage 63,16%). Zijn jaarsalaris is 
€ 27.500. Hoeveel pensioenpremie betaalt 
uw  onderneming op jaarbasis voor Kees?

Antwoord
(€ 27.500 - € 16.377) * 0,286 * 0,6316 = 
€ 2.009,23 op jaarbasis.

PHJ ontvangt graag een e-mailadres van uw werknemer!

We gaan steeds meer digitaal communiceren. Dat is sneller, goedkoper en 
beter voor het milieu. Hiervoor is het nodig dat uw werknemer zijn e-mailadres 
doorgeeft via      Mijn Pensioencijfers, de beveiligde omgeving van de 
website. Als uw medewerker voor het eerst inlogt in      Mijn Pensioen-
cijfers wordt automatisch naar het e-mailadres gevraagd.

https://betaazlnl.perplex.eu/media/11328/premieoverzicht-2021-phj.pdf
https://betaazlnl.perplex.eu/media/11328/premieoverzicht-2021-phj.pdf
https://betaazlnl.perplex.eu/media/11328/premieoverzicht-2021-phj.pdf
https://www.mijnpensioencijfers.nl/phj
https://www.mijnpensioencijfers.nl/phj
https://www.mijnpensioencijfers.nl/phj
https://www.mijnpensioencijfers.nl/phj
https://www.mijnpensioencijfers.nl/phj
https://www.mijnpensioencijfers.nl/phj
https://www.mijnpensioencijfers.nl/phj
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Vragen over uw informatie

Vragen over de aanlevering van pensioengegevens of de premiebetaling?
U vindt veel informatie op  www.bpf-phj.nl en op  www.azlonline.eu. 
Ook kunt u ons bellen op 088 - 116 3027 (iedere werkdag tussen 8.30 en 
17.00 uur) of mailen naar werkgever@bpf-phj.nl.

In gesprek over  pensioen met... 
Als werkgever bent u vaak het eerste aanspreekpunt voor pensioenvragen van uw 
werknemers. Op onze website staat ook veel informatie over  het pensioen bij 
PHJ. Verandert er iets in de privé- of werksituatie van uw werknemer? Wijs hem er 
dan op dat dat ook van invloed kan zijn op het pensioen. Meer informatie daarover 
vindt u op onze  website.

Uw pensioen in het kort
In pensioen 1-2-3 leest u wat uw werknemers wel en niet krijgen in onze pensioen-
regeling. Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de eerste laag leest u in het kort de 
belangrijkste informatie over de pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informa-
tie over alle onderwerpen in laag 1. In laag 3 vindt u juridische en beleidsmatige 
informatie van PHJ.

U vindt  Pensioen 1-2-3 op onze website.
Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over pensioen.
Die staat wel op  www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Versterken van uw rol in pensioen?

Checklist: wegwijs in het pensioen
Pensioen is een belangrijke én kostbare arbeidsvoorwaarde. Het is daarom goed 
om nieuwe werknemers tijdens het arbeidsvoorwaardengesprek iets te vertellen 
over de pensioenregeling bij PHJ. In deze checklist staan de belangrijkste onder-
werpen die u samen met uw nieuwe werknemer kunt doorlopen.

U vindt  de werkgeverschecklist op onze website.

http://www.bpf-phj.nl
http://www.bpf-phj.nl
http://www.azlonline.eu
http://www.azlonline.eu
mailto:werkgever%40bpf-phj.nl?subject=
https://www.bpfv.nl/pensioen-123/uw-pensioen-in-het-kort/
https://www.bpf-phj.nl/
https://www.bpf-phj.nl/
https://www.bpf-phj.nl/
https://www.bpf-phj.nl/wat-moet-ik-doen-bij/
https://www.bpf-phj.nl/wat-moet-ik-doen-bij/
https://www.bpf-phj.nl/pensioen-1-2-3/uw-pensioen-in-het-kort/
https://www.bpf-phj.nl/pensioen-1-2-3/uw-pensioen-in-het-kort/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
https://www.bpf-phj.nl/media/8244/phj-checklist-voor-werkgevers.pdf
https://www.bpf-phj.nl/downloads
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