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Mijn Pensioen

Kandidaatstelling verkiezingen
Verantwoordingsorgaan
De zittingstermijn van de leden van het Verantwoordingsorgaan (VO) loopt per 1 juli 2018 af. Via deze nieuwsbrief
willen wij u als deelnemer uitnodigen om u kandidaat te stellen voor de binnenkort te houden verkiezingen als
vertegenwoordiger van de deelnemers in het VO van PHJ.
Het VO heeft bevoegdheid om een
oordeel te geven over het handelen van
het bestuur. Het bestuur legt verantwoording af over het beleid en de wijze
waarop het is uitgevoerd. De VO-leden
hebben dus een belangrijke stem in het

Winactie:
registreer uw
e-mailadres

uitgevoerd beleid van PHJ. Bovendien
boeiend en veelzijdig werk.
Over de eisen die gesteld worden
en de wijze waarop u zich kandidaat
kunt stellen en over het verloop van

Wat verandert
er voor mij in
2018?

de verkiezingen kunt u meer lezen
op onze website. Bent u lid van de
vakorganisatie FNV of CNV? In dat
geval verloopt de p
 rocedure van
kandidaatstelling via uw vakbond. 

Wat gaan we
allemaal doen?

VPL-regeling

Pensioen in 2018
niet omhoog
Het pensioenfonds probeert ieder
jaar de pensioenen te verhogen met
een toeslag. Uw pensioen kan alleen
(gedeeltelijk) verhoogd worden als
onze financiële situatie goed genoeg
is. We kijken hiervoor naar onze
beleidsdekkingsgraad. De beleids
dekkingsgraad moet eind o
 ktober van
het afgelopen jaar hoger zijn dan 110%.
Onze beleidsdekkingsgraad was toen
100,8%, waardoor het bestuur heeft
moeten besluiten om uw pensioen per
1 januari 2018 niet te verhogen. 

Premie in 2018
wél omhoog
Het pensioenfonds berekent jaarlijks
de premie op basis van de kosten
die nodig zijn voor de opbouw van de
pensioenen, aangevuld met opslagen
voor bijvoorbeeld uitvoeringskosten.
Omdat de benodigde premie voor de
opbouw van de pensioenen hoger is,
werd het premiepercentage voor 2018
hoger vastgesteld. Het bestuur is erg
actief om de kosten te m
 inimaliseren
en daarmee de premie zo laag
mogelijk te houden. Zo werd dit jaar
de pensioenregeling op enkele kleine
punten aangepast waardoor extra
kosten werden voorkomen. 
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Het voorwaardelijk pensioen (VPL-regeling)
voor de houtverwerkende industrie
is per 31 december 2017 beëindigd.
Deze regeling was van toepassing op
werknemers die werkzaam zijn in de
houtverwerkende industrie en vóór
1 januari 2006 pensioen opbouwden bij het
pensioenfonds voor de Houtverwerkende
Industrie en Jachtbouw. De voorwaardelijke rechten voor de VPL-deelnemers zijn
onvoorwaardelijk geworden en worden
toegevoegd aan het ouderdomspensioen
van de betreffende deelnemers.
De premie van 1,5% wordt nog wel
ingehouden tot de eerder overeengekomen
einddatum (31-12-2020). Cao-partijen
hebben besloten deze premie op te nemen
in een premiebestemmingsreserve van
waaruit toekomstige premietekorten voor
het ouderdomspensioen kunnen worden
opgevangen. In de loop van 2018 ontvangt
u een brief met nadere informatie. 

Winactie: registreer
uw e-mailadres
Wij willen zoveel mogelijk digitaal communiceren.
Dat is niet alleen s neller maar ook goedkoper.
Om zoveel mogelijk e-mailadressen te
verzamelen hebben we een leuke
winactie!
Wanneer u en uw collega’s vóór
1 s eptember uw e-mailadres d
 oorgeven, maakt u kans op een
taart voor het hele bedrijf.
Kijk voor meer informatie
op onze w
 ebsite. 

Reglementswijzigingen:

Wat verandert er voor
mij in 2018?
De belangrijkste veranderingen in

•

De eis om door te werken bij uitstel
van pensioen is afgeschaft. Het
pensioenfonds hoeft niet meer te
toetsen op doorwerken.

•

De mogelijkheid tot de vrijwillige
voortzetting/deelname aan de
pensioenregeling is per
1 januari 2018 vervallen.

het pensioenreglement vatten we

•

Het maximum loon waarover
pensioen wordt opgebouwd is per
1 januari 2018 € 54.614. Daarboven
wordt geen pensioen opgebouwd.
Deelnemers die deelnemen aan de
excedentregeling, bouwen pensioen
op over maximaal € 105.075.

•

De franchise is in 2018 € 15.025.

•

De flexibiliseringsfactoren zijn niet
gewijzigd ten opzichte van 2017. De
afkoopfactoren zijn per 1 januari
2018 aangepast. Deze vindt u terug
in het pensioenreglement.

•

Het opbouwpercentage ouderdoms
pensioen is verlaagd naar 1,738%.
Dit is het maximale ouderdoms
pensioen dat vanaf 1 januari 2018
mag worden opgebouwd bij een
pensioenleeftijd van 67 jaar. 

hieronder voor u samen. U vindt
het volledige reglement onder het
kopje downloads op onze website.
•

Aspirant deelnemers: De
berekening voor nabestaanden
pensioen van aspirant deelnemers
was tot 2018 anders dan de
berekening voor reguliere/actieve
deelnemers. Dit kan een klein
verschil opleveren voor de
deelnemer, maar beide opties
uitvoeren zorgt voor hogere
uitvoeringskosten. Daarom is
besloten om de aspirant deel
nemers en de actieve deelnemers
voor risicodekking gelijk te
behandelen.

| Mijn Pensioen | april 2018 | 3 |

Overgang naar AZL
Met ingang van 1 januari 2018 verzorgt AZL in Amsterdam de pensioen
administratie voor ons pensioenfonds. Deze verhuizing is zorgvuldig
voorbereid en gefaseerd uitgevoerd.
Alle gegevens van deelnemers
en werkgevers zijn ingelezen en
gecontroleerd in de pensioen
administratie. In de zomer volgt nog
een laatste check op de gegevens en
dan worden het deelnemer- en werk
geversportaal ook beschikbaar g
 esteld.
Vanaf dat moment is het mogelijk
om in te loggen en uw persoonlijke
pensioengegevens te bekijken en
met de pensioenplanner uw toekomstige inkomen te berekenen.
De premie wordt door AZL geïnd en

de pensioengerechtigden krijgen hun
pensioen inmiddels uitgekeerd door
AZL.
Over deze verhuizing bent u eerder
geïnformeerd in de nieuwsbrieven. Ook
zijn er speciale brieven verzonden en

hebben medewerkers van AZL tijdens
de jaarvergaderingen van Dutch-Man en
EPV een presentatie gegeven over wat
AZL pensioenfonds Houtverwerkende
Industrie en Jachtbouw te bieden heeft
op het gebied van pensioenadministratie en pensioencommunicatie. 

De nieuwe contactgegevens zijn:
Telefoonnummer
020 - 41 278 99
E-mailadres:
houtindustriejachtbouw@azl.eu
Correspondentieadres:
Postbus 92215, 1090 AE Amsterdam
Bezoekadres:
Spaklerweg 4, 1000 BA Amsterdam

Kalender 2018

Wat gaan we allemaal doen?
Dit jaar houden wij u via onze

uw pensioenregeling. U ontvangt

U kunt het portaal altijd bekijken, waar
u ook bent, op uw telefoon, tablet of
PC. Zo heeft u de laatste informatie
over uw pensioen altijd bij de hand:
hoeveel u opbouwt, documenten zoals
het Uniform Pensioenoverzicht en alle
brieven die zijn verstuurd.

twee keer per jaar een nieuwsbrief.

Interactieve planner

nieuwsbrieven op de hoogte over
wat er speelt op het gebied van

Op onze website pensioenhout
industriejachtbouw.nl staat het laatste
nieuws over dekkingsgraden en andere
actuele onderwerpen.
Vanaf 1 juli 2018 is het vernieuwde
deelnemers/werkgeversportaal beschikbaar. U ontvangt vooraf een brief met
daarin de inloggegevens. Inloggen kan
met gebruikersnaam en wachtwoord of
met DigiD.

Met de interactieve pensioenplanner
kunt u eerder opgebouwde rechten
toevoegen, of andere inkomens
voorzieningen, zoals beleggingen
of spaargeld. Vervolgens kunt u
beslissingen laten doorrekenen. Wat
betekent eerder stoppen met werken
bijvoorbeeld voor het pensioen, of
juist langer doorwerken, of in deeltijd
werken? Zo krijgt u meer inzicht in en
grip op uw pensioen. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende
Industrie en J
 achtbouw (PHJ). De nieuwsbrief verschijnt twee keer per jaar. Aan de tekst van deze
nieuwsbrief kunt u geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement
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PHJ. Adres: PHJ, Postbus 92215, 1090 AE Amsterdam.

