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Uw pensioen gaat naar BPFV

Pensioen bij elkaar houden
“We willen heel graag de bestaande 
pensioenopbouw en de toekomstige 
pensioenopbouw bij elkaar houden. Dat 
is overzichtelijk voor u,” zo stelt Jeroen 
van den Heuvel, bestuursvoorzitter. 
“De werkgevers- en werknemers-
organisaties beslissen over de  pensioen - 
regeling, dus hebben we deze partijen 
nauw betrokken bij het proces.”

Het belang van de deelnemer voorop
De voor de hand liggende vraag is 
waarom PHJ vasthoudt aan overdracht 
van de pensioenen aan een ander 
fonds. “Het antwoord is simpel,” zegt 
Jeroen. “Dit gaat over euro’s. We willen 

het liefst zo weinig mogelijk kosten 
maken, zodat zo veel mogelijk geld naar 
uw pensioen gaat. Met het invoeren van 
het nieuwe pensioenstelsel in het voor-
uitzicht, zien we de nodige extra kosten 
op ons af komen. Als we die over meer 
deelnemers kunnen verdelen, worden 
ze in verhouding lager. En blijft er meer 
over voor uw pensioen. Kortom: het 
belang van de deelnemers staat voorop. 
Bij al onze overwegingen.”

Pensioen verlagen
Er is echter ook minder goed nieuws. 
Adri Jansen legde in de vorige editie 
van Mijn Pensioen al uit dat we de 
 pensioenen moeten verlagen.

In de vorige nieuwsbrief lieten we u weten dat we de intentie hadden om 
samen te gaan met Bpf Meubel. In de tussentijd is er veel gebeurd. 
De gesprekken over samenwerking met BPF Meubel zijn stop gezet, 
omdat de voordelen een stuk kleiner waren dan we aanvankelijk hadden 
gedacht.   Bestuurs voorzitter Jeroen van den Heuvel vertelt: “Dat betekent 
dat we terug zijn gegaan naar de tekentafel. Inmiddels is duidelijk 
 geworden dat we per 1 januari 2022 aansluiten bij Stichting  Bedrijfstak - 
pensioen fonds voor de Groothandel in Vlakglas, de  Groothandel in Verf, 
het  Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV). Eind september 
ontving u daarover een brief van ons.

Ook zonder de overstap naar BPFV 
was dat het geval geweest. “Dit is 
een ingewikkeld verhaal waar u in 
deze Mijn Pensioen meer over kunt 
lezen”, zegt Jeroen. “Vanwege de lage 
dekkingsgraad van ons fonds,  moeten 
we de opgebouwde pensioenen gaan 
verlagen. Ook als we niet zouden 
overstappen naar BPFV is dat het 
geval. Deelnemers die nog pensioen 
 opbouwen merken van deze verlaging 
het minste. Onze gepensioneerden 
voelen de verlaging helaas wel meteen 
in hun portemonnee. We moesten 
hier van twee kwaden de minst kwade 
kiezen. We verwachten dat deze keuze 
nu leidt tot een beter pensioen in de 
toekomst.”

Stel uw vragen
 “We begrijpen dat u vragen heeft 
over de overgang en vooral over het 
 verlagen van uw pensioen. In deze 
Mijn Pensioen proberen we een aantal 
van die vragen te beantwoorden. 
U leest ook wat u wanneer van ons 
kunt verwachten. 
Hebt u toch nog vragen, aarzel dan 
niet om contact met ons op te nemen”, 
aldus Jeroen van den Heuvel. 

Welkom PHJ’ers: 
samen staan we 
 sterker!

Verlagen, 
wat is dat 
precies?

Bestuurders van PHJ en BPFV ondertekenen de overeenkomst. 
V.l.n.r. Harm Roeten, Jeroen van den Heuvel, Bert Oosterloo, Herbert Oude Luttikhuis.

Hebt u 
een vraag?



Verlagen, wat is dat precies?

Is een verlaging van mijn 
pensioen écht nodig?

Zijn er ook pensioenen 
die niet omlaag gaan?
Nee. We verlagen de pensioen uitkering 
van gepensioneerden, maar ook de 
 opgebouwde  pensioenen van  werknemers 
en oud- werknemers.

Wij verlagen uw al opgebouwde pensioen op 1 januari 2022. Daardoor 
hebt u straks minder pensioen als u met pensioen gaat. Het percentage 
waarmee uw pensioen omlaag gaat, weten we nog niet precies. Dat is 
afhankelijk van onze financiële positie op 31 december 2021. In januari 
krijgt u van ons een overzicht wat deze verlaging precies voor uw 
 pensioenopbouw betekent.

Ja. Er zijn twee belangrijke redenen. Ten eerste zijn de regels streng. 
Dat moet voor een deel ook, want zo zorgen we ervoor dat er voor de 
 jongeren van nu later óók nog  voldoende geld is voor hun pensioen. 
Ten tweede is de rente gedaald tot bijna 0% (en soms zelfs eronder). 
Daardoor is onze  financiële  positie  onvoldoende. We  willen de  kosten 
voor de  pensioenregeling graag zo laag mogelijk  houden. Dat draagt bij 
aan een zo goed  mogelijk  pensioenresultaat voor al onze  deelnemers. 
Daarom is nu het goede moment om samen te gaan met BPFV. BPFV 
staat er nu financieel beter voor dan PHJ. Dat verschil moeten we recht 
trekken om de overdracht mogelijk te maken. Een verlaging zat er al 
langer aan te  komen. Was het niet nu door de overdracht, dan hadden 
we dat zeker op een later moment moeten doen.

HEBT U EEN VRAAG? 
BEKIJK OOK DE VEELGESTELDE VRAGEN 
OP ONZE WEBSITE

De Nederlandsche Bank 
(DNB) keurt de overgang 
van PHJ naar BPFV goed. 
We plaatsen hierover een 

bericht op de website. 

U ontvangt een 
Mijn Pensioen met daarin 
 informatie over uw nieuwe 

 pensioenfonds en uw pensioen 
nu en straks. Daarnaast krijgt u 
een overzicht van wat de over-

gang financieel voor u  betekent.

Als u deelneemt 
aan de excedent-
regeling, ontvangt 
u een brief over 

de beëindiging van 
die regeling per 
1 januari 2022.

Als uw werk gever 
vrijwillig is aangeslo-
ten bij PHJ, ontvangt 
u een brief over de 
beëindiging van uw 
pensioen regeling.

U ontvangt 
informatie over 

uw (nieuwe) 
pensioenregeling, 

waarin u in 
5 minuten leest 

hoe die er uit ziet.

Eind 
december 

2021

Januari 
2022

Maart 
2022

Een overgang naar een ander fonds is een intensief traject. We houden u op gezette tijden op de hoogte van wat er gebeurt. Eind 
september ontving u een brief over het besluit om uw pensioen over te dragen en het verlagen van uw pensioen.  Hieronder kunt 
u zien op welke momenten u informatie van ons kunt verwachten. Omdat we over een lange periode praten, kan het zijn dat er 
nog zaken verschuiven in de tijdlijn. Daarover houden we u op de hoogte. Of kijk voor actuele informatie op www.bpf-phj.nl 
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Wat kunt u van ons verwachten?
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Wat zijn de voor- en nadelen van deze overdracht?
We willen de kosten voor de pensioenregeling graag zo laag mogelijk houden. Dat draagt bij aan een zo goed mogelijk pensioen-
resultaat voor al onze deelnemers. Om de overdracht mogelijk te maken, moeten we uw pensioen verlagen. Dat is een nadeel.

Helpt het dat PHJ de  pensioenen 
 overdraagt aan BPFV?
Ja, dat helpt. Veel kosten die wij maken, maakt BPFV ook. 
Het aantal deelnemers groeit in het nieuwe fonds, omdat we 
twee fondsen bij elkaar voegen. Dus kunnen we de kosten over 
meer mensen verdelen. In  verhouding gaan ze dan omlaag.

Wat gebeurt er met mijn 
excedentpensioen?
Wij dragen ook uw verlaagde excedentpensioen over aan BPFV. 
We beëindigen de huidige excedentregeling. Uw werkgever kan 
ervoor kiezen om via BPFV weer een excedentregeling aan te 
bieden. Daarover krijgt u dan  informatie van uw werkgever. 

Mijn werkgever is  vrijwillig 
aangesloten bij PHJ. En nu?

Wat als DNB niet instemt?

Heeft het bestuur ook andere 
mogelijkheden onderzocht?
Ja. Alle mogelijkheden zijn de revue gepasseerd, voordat 
het bestuur heeft besloten om de pensioenen over te 
dragen aan BPFV. Denk daarbij aan zelfstandig blijven, 
overdragen aan een verzekeraar of overdragen aan een 
Algemeen Pensioenfonds.

Overigens beslist het bestuur alleen over de pensioenen 
die al opgebouwd zijn. De werknemers- en werkgevers-
organisaties maken afspraken over het pensioen dat u 
in de toekomst opbouwt. De keuze voor een overdracht 
aan BPFV hebben we samen met de werknemers- en 
werkgeversorganisaties gemaakt. Zo blijft uw PHJ- 
pensioen bij elkaar. 

U ontvangt het laatste 
pensioenoverzicht 

van PHJ. Daarin ziet 
u welke bedragen wij 
hebben  overgedragen 

aan BPFV. 

U ontvangt het eerste 
pensioenoverzicht 

van BPFV. Daarin ziet 
u welke bedragen 

BPFV van ons heeft 
 ontvangen. 

Naar verwachting 
krijgt u toegang 

tot Mijn Pensioen-
cijfers van BPFV. We 

plaatsen hierover 
een bericht op de 

website.

U ontvangt het 
 reguliere pensioen-
overzicht van BPFV. 

PHJ wordt  definitief 
opgeheven. Hier-
over plaatsen wij 
een  bericht op de 

website.

De  volledige 
 financiële  afwikkeling 

van PHJ heeft 
 plaatsgevonden. U 
ontvangt daarover 
van ons informatie. 

2e 
kwartaal 

2022

3e 
kwartaal 

2022

Eind 
2022

Door de overdracht van PHJ naar BPFV mag uw werk-
gever opnieuw kiezen of hij vrijwillig aangesloten wil 
blijven bij BPFV. Kiest hij daarvoor, dan gaat u vanaf 
1 januari 2022 pensioen opbouwen bij BPFV. Kiest hij 
voor een andere regeling, dan ontvangt u informatie van 
uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Uw werkgever 
informeert u hier (ook) over.

Als onze toezichthouder De Nederlandsche Bank niet instemt 
met de overdracht van uw pensioen aan BPFV dan gaat de 
overdracht niet door. We gaan dan op zoek naar een andere 
 oplossing voor de toekomst.



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.

Verantwoordingsorgaan stemt in met overdracht
“De samenwerking met Bedrijfstakpensioenfonds Meubel is helaas  afgeblazen.  Jammer 
van het vele werk dat  achteraf onnodig is geweest. Het bestuur is  voortvarend verder 
gegaan om een partner te vinden en dat is nu  gelukt. Daar zijn we erg blij mee. PHJ is in 
de pensioenwereld een erg klein pensioenfonds. Daardoor  hebben we hoge uitvoerings-
kosten per deelnemer. Een overgang naar een nieuw  pensioenstelsel brengt nog meer 
kosten met zich mee. Voor een goed pensioen in de toekomst is het heel belangrijk nu 
de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat kan alleen in een groter verband. Het  bestuur 
heeft ons als verantwoordingsorgaan steeds goed op de hoogte  gehouden van de ont-
wikkelingen naar deze overdracht toe. Ondanks dat er op korte termijn ook nadelen zijn, 
 stemmen wij er volledig mee in.” Arthur Pastor, voorzitter verantwoordingsorgaan* 

*  Het verantwoordingsorgaan vertegenwoordigt de deelnemers en gepensioneerden van 
 pensioenfonds PHJ. 

Wilt u nu en straks snel worden geïnformeerd over uw pensioen? En 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 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 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. Dan kan ook BPFV u 
straks snel en eenvoudig bereiken. 
Scan de  QR-code hiernaast en regel het meteen. Kleine moeite, groot plezier!

Wilt u óók op de hoogte blijven? 

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 
 deelnemer@bpf-phj.nl. 

Bert Oosterloo

Welkom PHJ’ers: 
samen staan we  sterker!
Bert Oosterloo, voorzitter BPFV: “We zijn blij dat we deze stap samen met PHJ kunnen 
 zetten. Zowel voor ons als voor PHJ leidt de overdracht tot lagere kosten. Er blijft dus meer 
geld over voor uw pensioen. We verwachten dat zowel de deelnemers van BPFV als de deel-
nemers van PHJ in de toekomst beter af zijn door dit besluit.”


