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Mijn Pensioen
Begin 2019:

Op elk moment inzicht in uw pensioen!
Zoals u weet werken wij voor u aan de ontwikkeling van het deelnemersportaal, een beveiligde omgeving op onze
website. Hierin kunt u begin 2019 op elk gewenst moment uw pensioen bekijken en uw pensioenzaken regelen.
Wij geven u alvast een voorproefje en zetten vijf vragen en antwoorden op een rij:
1. Wat kan ik doen op het portaal?
Op het deelnemersportaal kunt u op
elk moment zien hoeveel pensioen
u bij ons hebt opgebouwd, kunt u
belangrijke documenten terugvinden en
zelf uw pensioenzaken regelen, zoals
het doorgeven van uw e-mailadres.

2. Kan ik ook mijn pensioen
plannen via het portaal?
In het deelnemersportaal vindt u een
interactieve planner. Hiermee kunt u
zelf rekenen met uw pensioen. U ziet
wat de invloed is van een bepaalde
keuze op de hoogte van uw pensioen.
U kunt ook zien of het pensioen dat
u straks krijgt, past bij uw verwachte
uitgaven.

3. Vanaf wanneer is het
portaal beschikbaar?
We hebben eerder aangegeven dat
het deelnemersportaal dit jaar al
beschikbaar zou zijn. Maar voor de
ontwikkeling blijkt meer tijd nodig te
zijn dan vooraf gedacht.
Dit komt onder andere omdat we
een extra inlogmogelijkheid moeten
toevoegen voor deelnemers in het
buitenland die geen DigiD hebben.
Dit moet vanuit de z ogenoemde eIDASverordening. D
 igitale grenzen binnen
Europa worden zo weggenomen.
Het deelnemersportaal zal daarom
in het eerste k wartaal van 2019
beschikbaar zijn.

4. Hoe kan ik inloggen?
U vindt het deelnemersportaal in het
eerste kwartaal van 2019 via
pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
Als u in Nederland woont, logt u in met
uw DigiD. Woont u in het buitenland,
dan kunt u inloggen met het erkend
Europees inlogmiddel van het land
waarin u woont. Op deze manier is uw
privacy gegarandeerd.

5. Hoe blijf ik op de hoogte?
Via onze website houden we u op
de hoogte over de livegang van het
portaal.

Uw e-mailadres? Graag!
PHJ wil in de toekomst steeds meer digitaal communiceren. Dat is sneller, goedkoper en beter voor het milieu.
Geef daarom uw e-mailadres aan ons door. Dat kan straks heel eenvoudig in het deelnemersportaal via ‘Mijn
gegevens’. Tot die tijd kunt u uw e-mailadres ook doorgeven via het aanmeldformulier op onze website. 

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan: de uitslag
In de vorige nieuwsbrief kondigden we aan dat er in het
Verantwoordingsorgaan (VO) van ons fonds twee zetels
beschikbaar kwamen voor vertegenwoordigers van de
pensioengerechtigden. Drie kandidaten hebben zich
verkiesbaar gesteld. Daarom heeft ons fonds verkiezingen
georganiseerd. Alle pensioengerechtigden hebben hun

stem mogen uitbrengen. De heren Tymen Grovenstein en
Herman ten Klooster hebben de meeste stemmen
ontvangen. Daarmee zijn zij gekozen als vertegen
woordigers namens de pensioengerechtigden in het VO
van PHJ. Per 1 juli 2018 zijn zij officieel benoemd. 

836 werkgevers
Dit is het aantal werkgevers dat bij ons fonds
is aangesloten.

19.011 deelnemers

€ 7,5
miljoen

2017
Dit is het totaal aantal mensen dat bij ons fonds
(recht op) een pensioen heeft.
Elke maand ontvangen bijna 3.000 mensen pensioen.
Ruim 5.000 mensen bouwen nog pensioen op.
De overige ca. 11.000 mensen zijn oud-werknemers.

Dit bedrag keerden we in totaal uit aan
pensioen. Dit is ouderdomspensioen,
maar ook pensioen voor partners en
kinderen van overleden deelnemers.

belangrijkste cijfers

%

4,0%

Zoveel zijn onze beleggingen meer waard
geworden. Dit noemen we het rendement.

€ 346,per deelnemer

€

Dit zijn de kosten voor het pensioenbeheer
per jaar per deelnemer. In 2017 waren deze
kosten hoger dan normaal door de (kostenbesparende) overgang van Syntrus naar AZL.
Als we dit niet meetellen, waren de kosten
voor het pensioenbeheer € 241 per deelnemer.

Deze en andere cijfers leest u in het jaarverslag van
PHJ. U leest ook met welke ontwikkelingen ons fonds
te maken kreeg in 2017 en welke besluiten er zijn
genomen. Verder leest u het oordeel van de Raad van
Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. U vindt het
jaarverslag op de d
 ocumentenpagina van onze website
www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
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€ 539,2
miljoen

Dit is het geld dat we beleggen.
Dit noemen we ons belegd vermogen.
Het vermogen is verdeeld in verschillende soorten beleggingen over
de hele wereld.

Hoe gaat het met onze financiën?
Hoe financieel gezond ons fonds is, lezen we af aan de beleids
dekkingsgraad. Deze was in september 2018 102,5%. Dat lijkt
misschien genoeg. Maar onze dekkingsgraad moet minimaal
104,5% zijn om in de toekomst aan alle verplichtingen te kunnen
voldoen. Omdat onze dekkingsgraad onder de minimale grens ligt,
heeft ons fonds een herstelplan ingediend bij
De Nederlandsche Bank (DNB). In het herstelplan staat hoe het
fonds ervoor zorgt dat de financiële s ituatie binnen 10 jaar weer
op orde is. Uit het plan blijkt dat er een reële kans is dat we de
pensioenen eind 2020 moeten verlagen. Mocht het zover komen,
informeren we u daar natuurlijk tijdig over. 

Kijken bij...
In elke editie van ‘Mijn pensioen’ nemen we een kijkje bij een bedrijf dat is aangesloten bij
Pensioenfonds Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw. Deze keer: Jachtwerf Rexwinkel in Numansdorp.

‘Wij bieden het complete plaatje’
Als het om plezierjachten gaat kan Jachtwerf Rexwinkel in Numansdorp
alles. ‘Van een motorstoring tot een boegreparatie. Wij regelen het.’
Judith Rexwinkel is samen met haar man Benno al 21 jaar eigenaar van
Jachtwerf Rexwinkel.
‘Wij bieden het complete plaatje
aan onderhoud en reparatiewerk aan
jachten. We hebben een eigen botenlift die tot 50 ton kan tillen. Alle boten
tussen de 6 en 20 meter kunnen we
uit het water halen. We hebben een
hoge mastenkraan, dus ook de grotere
masten kunnen we van boord halen.
Maar we doen meer. We hebben een
groot winterstallingsterrein en v erkopen
milieuvriendelijke diesel via onze pomp.
Ook kunnen we je a dviseren als je zelf
bezig bent aan boord.’

Traditionele verhouding
Benno regelt de technische kant, Judith
doet de administratie. ‘Een t raditionele
verhouding eigenlijk. We hebben in
totaal 7 medewerkers in dienst. Zij
bouwen pensioen op bij PHJ. Het is
fijn dat je er zelf niet over na hoeft te
denken en alles bij PHJ goed geregeld
is voor ons personeel.
Dat gevoel wordt versterkt door mijn
ervaring in de c ao-commissie van de
HISWA. Ik zie dat er vanuit de HISWA
stevig meegedacht wordt met het
pensioenfonds.’

‘Eigen pensioen op een
tweede plaats’
Zelf bouwen ze geen pensioen op bij
PHJ. ‘Ons eigen pensioen staat zeker
op de agenda, maar we h
 ebben ons er
nog weinig in verdiept. We zijn net uit
de investeringsfase.
Door een andere werf te kopen,
kwamen onze p
 ensioenplannen tijdelijk
op een t weede plaats. Daar zijn we
nu d
 oorheen. Maar ik maak me geen
zorgen om mijn pensioen. Ik heb
vertrouwen dat het goed komt.’ 
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Ook pensioen voor uw
partner?
Bij ons fonds is het partnerpensioen verzekerd. Dit betekent dat er een partnerpensioen is voor uw partner, als u overlijdt terwijl
u in onze branche werkt. Gaat u uit dienst of met pensioen? Dan is er geen partnerpensioen meer voor uw partner van ons
fonds. U kunt wel zelf partnerpensioen bijverzekeren.
Werkte u vóór 2010 in de houtverwerkende industrie? Dan hebt u binnen de pensioenregeling die toen gold misschien wél
partnerpensioen opgebouwd. Als dit zo is, ziet u dit terug op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). 

TROUWEN
SAMENWONEN
Meld uw partner bij ons aan. Stuur ook
een kopie van uw samenlevingscontract
mee. Als u overlijdt, kan uw partner recht
hebben op partnerpensioen.

Woont u in Nederland? Dan hoeft u uw partner niet
aan te melden. Trouwt u in het buitenland?
Meld uw partner dan zelf aan. Als u overlijdt, kan uw
partner recht hebben op partnerpensioen.

VERHUIZEN
Verhuist u binnen Nederland,
dan hoeft u niets te doen.
Verhuist u in of naar het buitenland?
Geef dat dan aan ons door.

VERANDERT UW

PRIVÉ-SITUATIE?
ZIEK EN
Lees meer over de voorwaarden
GAAT U UIT ELKAAR?
ARBEIDSop onze website:
Als u getrouwd was, moet u afspraken
ONGESCHIKT www.pensioenhoutindustriemaken over de verdeling van uw
jachtbouw.nl/wat-moet-ik-doen-bij/

De eerste 2 jaar dat u ziek bent,
ontvangt u inkomen van uw werkgever.
Daarna ontvangt u mogelijk een uitkering
van de overheid. Of u ons moet informeren,
hangt af van uw situatie. Kijk op onze website
voor meer informatie.

ouderdomspensioen. Woonde u samen?
Dan hoeft u het ouderdomspensioen niet
te verdelen. Uw ex-partner kan wel recht
hebben op een deel van het partnerpensioen.

OVERLIJDEN
Uw partner en kinderen kunnen
recht hebben op een uitkering als
u overlijdt. Wij nemen zelf contact op
met uw nabestaanden.

Contact
U kunt ons…
… alle vragen stellen die u wilt. Houd daarbij uw klantnummer bij
de hand. Dan kunnen we u sneller helpen.
U vindt het klantnummer op de brieven en op elk pensioenoverzicht dat u van ons ontvangt.
… bellen
Op 020 - 41 278 99. De helpdesk van PHJ is op werkdagen van
8.30 tot 17.30 uur bereikbaar.

Wanneer wordt uw
pensioen betaald?
Uw pensioen wordt iedere maand
op de 24ste naar u overgemaakt.
Valt de 24ste in het weekend of
op een feestdag, dan betalen
we iets eerder uit. Hebt u een
Nederlandse bankrekening? Dan
staat de b
 etaling op de 24ste op uw
rekening. Als u een b
 uitenlandse
rekening hebt, ontvangt u de
betaling misschien later.
Let op: het vakantiegeld is al
verrekend met uw maandelijkse
betaling. U hebt hier in het voorjaar dus geen extra betaling voor
ontvangen. 

… mailen
Via houtindustriejachtbouw@azl.eu. Zeven dagen per week,
24 uur per dag.

... schrijven
Stuur uw brief naar PHJ, Postbus 92215, 1090 AE Amsterdam.
Of kijk op onze website www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl.
Daar vindt u veel informatie over ons fonds en over pensioen in
het algemeen.

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 kun u geen
rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van PHJ.

