Checklist:
wegwijs in het pensioen
Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Daarom is het goed om uw nieuwe werknemer
in het arbeidsvoorwaardengesprek iets te vertellen over zijn pensioenregeling. In deze
checklist staan de belangrijkste onderwerpen. Print laag 1 van Pensioen 1-2-3 voor u aan het
gesprek begint. U vindt deze op bpf-phj.nl.

Vertel uw werknemer daarna ...
… wat er wel en niet onder de pensioenregeling valt
Bekijk samen laag 1 van Pensioen 1-2-3. Vooral de onderdelen Wat krijgt u in onze pensioenregeling? en
Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet? Misschien hebt u zelf iets extra’s geregeld voor uw werknemers.
Bespreek dit dan ook. Geef aan het eind van het gesprek laag 1 van Pensioen 1-2-3 mee aan uw (nieuwe)
werknemer.

… waar hij kan zien hoeveel pensioen hij krijgt
Hoeveel pensioen uw werknemer later krijgt, staat op zijn pensioenoverzicht. Dit krijgt hij elk jaar zolang
hij deelneemt aan onze pensioenregeling. Een overzicht van zijn totale pensioen en AOW vindt hij op
mijnpensioenoverzicht.nl.

… wat hij betaalt voor de pensioenregeling
U betaalt premie voor de pensioenregeling.
Vertel uw werknemer hoeveel hij zelf meebetaalt aan zijn pensioen.

… dat hij zijn eerder opgebouwde pensioen mee kan nemen
Heeft uw werknemer ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kan hij dit meenemen naar Pensioenfonds
Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Dit heet waardeoverdracht. Uw werknemer vraagt dit zelf aan
op bpf-phj.nl.

… dat hij keuzes heeft in de pensioenregeling
Bekijk samen welke keuzes uw werknemer heeft voor zijn pensioen. Ze staan in laag 1 van Pensioen 1-2-3.
De keuzemogelijkheden staan ook op bpf-phj.nl > Bijna met pensioen.
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… of hij zijn partner moet aanmelden

Woont uw werknemer samen en heeft hij een notarieel samenlevingscontract? Of woont hij in het
buitenland? Vraag hem dan zijn partner aan te melden. Dat regelt hij eenvoudig via Mijn Pensioencijfers,
de beveiligde omgeving van bpf-phj.nl. Is uw werknemer getrouwd of heeft hij een geregistreerd partnerschap? Dan hoeft hij niets te doen. Wij krijgen de informatie dan automatisch van de gemeente waar hij
woont.

… dat Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw graag een
e-mailadres ontvangt

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 Pensioencijfers wordt automatisch naar
zijn e-mailadres gevraagd.

... hoe Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw met zijn
gegevens omgaat

Vertel uw medewerker dat het pensioenfonds en zijn administrateur (AZL) persoonlijke gegevens van hem
verzamelen en verwerken zodra u hem hebt aangemeld. Dat gebeurt om zijn pensioen zo goed mogelijk te
kunnen uitvoeren en administreren. Zij verzamelen alleen persoonsgegevens die zij daarvoor nodig hebben.
Meer informatie daarover en over zijn rechten als het gaat om de verwerking van gegevens staan in de
privacyverklaring op bpf-phj.nl.

... waar hij meer informatie vindt over zijn pensioen

Op bpf-phj.nl staat meer informatie over alle pensioenonderwerpen. De brochure Mijn Pensioenregeling
op de documentenpagina van dezelfde website is een handig naslagwerk. Kan hij ook bij u terecht als hij
vragen heeft over zijn pensioen? Vertel dit dan.
U vindt álle regels in ons pensioenreglement. Kijk op bpf-phj.nl.

U bereikt Pensioenfonds Houtverwerkende
Industrie en Jachtbouw maandag tot en met
vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur op 088 - 116 3027.
Of kijk op bpf-phj.nl als u vragen hebt.

