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Mijn Pensioen

Behouden vaart!
Hier ligt hij dan. De laatste

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

De afgelopen periode hebt u de nodige
informatie van ons gekregen over de
overdracht van de pensioenen van PHJ
aan BPFV. Inclusief de boodschap dat
we uw pensioen moeten verlagen.
Sinds 1 april bouwt u geen pensioen
meer op bij PHJ, maar u krijgt toch nog
een aantal keren post van ons. Ondertussen krijgt u ook al informatie van
BPFV. Op de volgende pagina’s hebben
we de tijdlijn nog eens voor u neergezet, zo weet u wat u kunt verwachten
de komende tijd.”

voor de Groothandel in Vlakglas,

Wijzigingen 2022

de Groothandel in Verf, het

“Eind 2022 ronden we alle werkzaamheden bij PHJ af en daarna nemen we
definitief afscheid van u. In deze Mijn
Pensioen nemen het bestuur, het verantwoordingsorgaan en de werkgeversen werknemersorganisaties afscheid
van u. We geven u ook een overzicht
van de verschillen tussen onze pen
sioenregeling en die van BPFV.”

Mijn Pensioen van PHJ. “Het is een
beetje een dubbel gevoel”, zegt
secretaris Jeroen van den Heuvel.
“Het is het einde van een tijdperk.
Aan de andere kant: ik ben ervan
overtuigd dat de keuze om de
PHJ-pensioenen over te dragen aan

Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV), de beste keuze is
die we hebben kunnen maken.
Ondanks de verlaging. Het voltallige bestuur is het daarmee eens.”

Wat kunt u
van ons
verwachten?

Hoe ziet uw
pensioenregeling
er uit bij BPFV?

BPFV staat voor u klaar!
Jeroen besluit zijn verhaal: “Hebt u
vragen over de overdracht of over de
inhoud van deze Mijn Pensioen? Aarzel
dan niet. Ook BPFV staat voor u klaar,
net zoals u dat in het verleden van ons
gewend was. De contactgegevens van
BPFV vindt u op de achterkant van deze
Mijn Pensioen. Wij zeggen voor nu: tot
ziens, het gaat u goed!”

BPFV
communiceert
digitaal
Let op: BPFV verstuurt zo veel
mogelijk informatie digitaal.
Daarover hebt u al informatie
ontvangen. Hebben wij uw
e-mailadres nog niet?
Log dan straks snel in op
Mijn Pensioencijfers van BPFV!
Kleine moeite, groot plezier.
Zorg dat u niets mist! Zie ook
elders in deze Mijn Pensioen.

Samen staan
we sterker!

Wat kunt u van ons verwachten?
2e kwartaal 2022

U krijgt toegang tot Mijn Pensioencijfers van BPFV. We plaatsen hierover een
bericht op de website.

juni 2022

U krijgt het pensioenoverzicht (UPO) van PHJ.

voor 1 juli 2022

U krijgt informatie over uw (nieuwe) pensioenregeling, waarin u in 5 minuten leest
hoe die er uit ziet.

4e kwartaal 2022

U krijgt het laatste pensioenoverzicht van PHJ, met daarin de bedragen die we aan
BPFV hebben overgedragen.

Eind 2022

PHJ wordt definitief opgeheven. Hierover plaatsen we een bericht op de website.

1e kwartaal 2023

De volledige financiële afwikkeling van PHJ heeft plaatsgevonden.
U krijgt daarover een brief van BPFV.

Werkgevers- en werknemersorganisaties blijven zich voor u inzetten
De sociale partners, dat zijn de
werkgevers- en werknemersorgani
saties, beslissen over uw pensioen
regeling en het pensioen dat u in de
toekomst gaat opbouwen. Zij hebben
dus een belangrijke rol gespeeld in de
beslissing om uw pensioen over te
dragen aan BPFV. Ook het verantwoordingsorgaan was als controleur
van het pensioenfondsbestuur nauw
betrokken. We vroegen de drie
organisaties naar de voordelen van de
overdracht. Verder vertelden ze ons
wat ze u als deelnemer willen mee
geven als het om uw pensioen gaat.
We kregen antwoorden die zó veel op
elkaar leken, dat we ze voor u hebben
samengevoegd.

Kosten verlagen
Het is belangrijk om de kosten voor
het uitvoeren van de pensioenregeling
zo laag mogelijk te houden. Elke euro
die niet aan kosten hoeft te worden
uitgegeven, gaat naar uw pensioen.
Toezichthouder De Nederlandsche Bank
stimuleert kleinere fondsen bovendien
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om op zoek te gaan naar samen
werking. Dat was een tweede reden
voor de overdracht. Daarnaast was de
mogelijkheid om als sociale partners
zelf de pensioenpremie en de pen
sioenopbouw te bepalen belangrijk.

u vast te leggen. Het is aan u als deelnemer of gepensioneerde om ervoor te
zorgen dat u op de hoogte blijft van uw
eigen pensioen. Log regelmatig in op
de mijnomgeving van het fonds en hebt
u vragen? Stel ze dan!

Zelfstandig blijven was meer
verlagen

De werkgeversorganisaties zijn nauw
betrokken geweest bij het hele proces
rond de overdracht. Ze hebben zich sterk
ingezet voor het zo veel mogelijk één
op één over gaan van de regeling van
PHJ naar BPFV. Ook een vertegenwoor
diger van de werkgevers in het pen
sioenfondsbestuur was een belangrijke
voorwaarde om uiteindelijk een hand
tekening te zetten onder de afspraken.

Natuurlijk is de boodschap dat de
pensioenen verlaagd moeten worden
een vervelende. Als PHJ zou blijven
bestaan, zou die verlaging nog hoger
uitvallen. Voor de toekomst wordt
een beter rendement voorspeld. Er
blijft immers meer geld over om te
beleggen, omdat de kosten omlaag
gaan. Ook de hoge kosten voor het
nieuwe pensioenstelsel kunnen over
meer deelnemers worden verdeeld.
Als groter fonds is er meer slagkracht
om op de langere termijn verdere
samenwerking op te zoeken. Al met
al ontstaat er door de overdracht een
financieel gezonder fonds. Dat is goed
voor uw pensioen in de toekomst.

Verdiep je in je pensioen!
De sociale partners en het pensioenfondsbestuur doen hun best om een zo
goed mogelijke pensioenregeling voor

Voor de werknemersorganisaties stond
het belang van u als deelnemer voorop.
Ze waren overtuigd van de noodzaak om
de samenwerking op te zoeken, maar
niet ten koste van alles.
Het verantwoordingsorgaan bracht een
positief advies uit over de v oorgenomen
overdracht en de liquidatie van het
pensioenfonds. Daarvoor controleerde
het eerst of de belangen van alle deel
nemers in het besluit van het pensioen
fonds waren meegenomen.

Hoe ziet uw pensioenregeling
er uit bij BPFV?
We lieten u al eerder weten dat uw
pensioenregeling van PHJ zo veel
mogelijk één op één over gaat naar
BPFV. Hieronder vindt u een overzicht
van de belangrijkste punten uit de
regeling. Wilt u weten wat er precies

voor uw pensioen is geregeld bij
BPFV? En voor uw partner? Dat leest
u in uw Pensioen 1-2-3. In het eerste
deel (laag 1) leest u in 5 minuten op
hoofdlijnen wat uw pensioenregeling
inhoudt. In laag 2 leest u in 30 minuten

meer details over uw pensioenregeling.
Laag 3 zijn de juridische documenten
zoals het pensioenreglement. Laag 1
ontvangt u vóór 1 juli van BPFV per
post. Laag 2 en 3 zijn dan beschikbaar
op de website.

Onderwerp
Leeftijd waarop u pensioen gaat
opbouwen

20 jaar (vóór 1 januari 2022)

Vanaf uw indiensttreding

Maximumsalaris waarover u pensioen
opbouwt

€ 59.706

€ 59.706

Percentage pensioen dat u elk jaar
opbouwt

1,565%

1,565%

Franchise (het bedrag waarover u geen
pensioen opbouwt omdat u straks ook
AOW ontvangt)

€ 16.377

€ 16.377

een deel van de stijging van de lonen in
de bedrijfstak

de stijging van de lonen van particuliere
bedrijven in de industrie

Eventuele verhoging van de
arbeidsongeschiktheidspensioenen
wordt gebaseerd op

de verhoging van het dagloon WAO/WIA

de stijging van de prijzen

Deeltijdpensioen na uw pensioendatum

niet mogelijk

wel mogelijk

Ruilen ouderdomspensioen voor extra
pensioen voor uw partner

tot het partnerpensioen maximaal 100%
tot het partnerpensioen maximaal 70%
van het ouderdomspensioen is dat na ruil is van het ouderdomspensioen dat na de
ruil overblijft
overblijft

Eerst een lager, daarna een hoger
pensioen

niet mogelijk

Eerst een hoger, daarna een lager
pensioen

tot het lagere pensioen minimaal 75% is tot het lagere pensioen 75% of 85% is
van het hogere pensioen
van het hogere pensioen

Eventuele verhoging van uw
pensioenopbouw wordt gebaseerd op

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid (WIA) 4-klassen

Herstellen gemiste verhogingen of
doorgevoerde verlagingen

wel mogelijk

tot het lagere pensioen 75% of 85% is
van het hogere pensioen

65 tot 100% - 100%
45 tot 65% - 50%
25 tot 45% - 25%
0 tot 25% - 0%.

6-klassen

80 tot 100% - 100%
65 tot 80% - 72,5%
55 tot 65% - 60%
45 tot 55% - 50%
35 tot 45% - 40%
Minder dan 35% - 0%.

niet mogelijk
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Samen staan
we sterker!
Zo kopten we al in de vorige Mijn Pensioen. “En daar
sta ik nog steeds achter”, zegt Bert Oosterloo, voorzitter
van BPFV. “Ondertussen is het 1 april 2022 geweest.
Nu mag ik de PHJ’ers echt welkom heten bij BPFV.
Samen zijn we een groter fonds en dat helpt om de
kosten laag te houden. De bedoeling is dat er op die
manier meer geld overblijft voor uw pensioen.”

Post van BPFV
“De raden van toezicht en de verantwoordingsorganen van
de beide fondsen waren het eerder al eens met de overdracht. Onze toezichthouder De Nederlandsche Bank heeft
nu ook definitief toestemming gegeven. Aan het eind van het
jaar wordt PHJ definitief opgeheven. Daarover krijgt u in het
eerste kwartaal van 2023 een brief van ons. U krijgt dus vanaf
nu al regelmatig post van BPFV.”
“We zijn blij dat we deze stap samen
met PHJ kunnen zetten. We trekken
samen op om het beste pensioen
voor al onze deelnemers te regelen.”
Bert Oosterloo, voorzitter BPFV

Medezeggenschap
Ter geruststelling: “Ook bij BPFV hebben we de medezeggenschap goed geregeld. Ons verantwoordingsorgaan bestaat
net als bij PHJ uit een vertegenwoordiging van medewerkers,
gepensioneerden en werkgevers. Een aantal leden van
het verantwoordingsorgaan van PHJ sluit als toehoorders
aan bij het verantwoordingsorgaan van BPFV. Zodra dat
kan, organiseren we verkiezingen”, legt Bert uit. “Het is de
bedoeling dat ook in het bestuur van BPFV in de loop van
het jaar een vertegenwoordiger van PHJ wordt opgenomen.
We houden u daarover op de hoogte.”

Nieuw pensioenstelsel eerste prioriteit
“Alle pensioenfondsen moeten de komende jaren hun
pensioenregeling aanpassen. Daar merkt u voorlopig nog
niets van”, vertelt Bert. “Maar achter de schermen zijn de
werkgevers- en werknemersorganisaties uit de branche hier
al druk mee bezig. Ook als pensioenfonds onderzoeken we al
wat de beste mogelijkheden zijn voor onze deelnemers. Voor
ons is dat prioriteit nummer één in 2022 en de jaren daarna.
Voorlopig wachten we nog op de definitieve wetgeving. Ook
hier geldt: als er nieuws is, laten we u dat weten.”

Wij staan voor u klaar
“Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt,” zo besluit
Bert zijn verhaal. “We organiseren deze overdracht zo goed
mogelijk en we controleren alles grondig. Een garantie van
100% kunnen we niet geven. Dus ziet u iets dat niet klopt,
of twijfelt u? Neem dan contact met ons op, dan zoeken we
samen naar een oplossing.”

Wij zijn er voor u
Hebt u een vraag of wilt u meer weten over een onderwerp
in deze nieuwsbrief? Op onze website www.bpfv.nl vindt u
veel informatie over uw pensioen. U kunt uw vraag stellen via
het contactformulier. U kunt aangeven waar uw vraag over
gaat. Zo komt uw vraag meteen op de juiste plek terecht.
U kunt ons natuurlijk ook bellen via 088 - 116 2407. Wij helpen
u graag!

Colofon
Mijn Pensioen is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en
Jachtbouw (PHJ). Dit is de laatste editie van Mijn Pensioen. Aan de tekst kunt u geen rechten ontlenen.
Sinds 1 april 2022 kunt u alleen rechten ontlenen aan het pensioenreglement van BPFV.

