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De bouwstenen van uw pensioen
Pensioen. Het blijft voor velen een ingewikkeld onderwerp. Hoe zit ons pensioenstelsel eigenlijk 

in elkaar? En hoe krijgt u inzicht in hoeveel pensioen er straks voor u is? Wij helpen u graag op weg.

Mijn Inkomen Later 
Op onze website kunt u inloggen in 
Mijn Inkomen Later. Dit is uw persoon-
lijke online pensioenomgeving van PHJ. 
U logt in met uw DigiD. Als u inlogt, 
ziet u hoeveel pensioen u bij ons fonds 
hebt opgebouwd, voor uzelf en voor uw 
nabestaanden. 

Handig: in Mijn Inkomen Later vindt 
u ook de pensioenplanner. In de 
planner kunt u rekenen met uw 
 pensioenbedragen.

Mijnpensioenoverzicht.nl 
Voor een totaaloverzicht van uw 
 pensioen kunt u terecht op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook 
hier logt u in met uw DigiD.

U ziet dan niet alleen hoeveel  pensioen 
u bij PHJ hebt opgebouwd, maar 
ook hoeveel pensioen u bij andere 
pensioen fondsen of verzekeraars hebt 
staan. Ook de hoogte van uw AOW 
kunt u hier  terugvinden.

Hulpmiddelen 
Hebt u een idee hoeveel pensioen u straks in totaal krijgt? En of dat  voldoende is als 
inkomen voor uw pensioen? Er zijn  verschillende hulp middelen waarmee u uw pensioen 
in kaart kunt brengen.

1. AOW van de overheid.
2. Pensioen van PHJ, en misschien  pensioen van een ander  pensioenfonds waar u ook 

pensioen hebt opgebouwd.
3. Extra pensioen als u dat zelf hebt  bijgespaard.

Als u straks met pensioen gaat, bestaat uw inkomen uit 3 bouwstenen:

Uniform 
Pensioen overzicht 
Elk jaar ontvangt u een 
Uniform Pensioenoverzicht van PHJ. 
Op dit overzicht ziet u hoeveel pensioen 
u bij ons fonds hebt opgebouwd, voor 
uzelf en uw eventuele nabestaanden.
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Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven?
PHJ wil in de toekomst graag meer digitaal met u  communiceren. Dat is sneller, goedkoper en beter voor het milieu. 

Daarom ontvangen we graag uw e-mailadres. U kunt dit doorgeven via Mijn Inkomen Later, de omgeving achter de inlog op 

www.pensioenhoutindustriejachtbouw.nl. 

Dan verandert er iets voor u. Dat komt door een nieuwe wet voor 

 pensioenen. Uw kleine pensioen verhuist voortaan mee naar uw nieuwe 

pensioenfonds. Daar hoeft u niets voor te doen.

Hebt u een klein pensioen?
Log in op mijnpensioenoverzicht.nl. 
Dan krijgt u een compleet overzicht van 
uw opgebouwde pensioen. U ziet of u 
bij een pensioenfonds of  verzekeraar 
een pensioen hebt van meer of minder 
dan € 484,09 bruto per jaar, dit is het 
grensbedrag voor een klein pensioen 
in 2019.

Oude situatie
Tot nu toe ging het zo: ging u uit dienst 
en had u een klein pensioen? Dan 
kon ons fonds besluiten uw pensioen 
in één keer uit te betalen (ook wel: 
afkoop). Zo had u op korte termijn meer 
geld, maar miste u dat pensioen voor 
later.

Het bestuur van PHJ verwelkomt 
twee nieuwe leden: Peter Roos en 
Hugo Nieuwenhuijse. Peter Roos vult 
de vacature in die ontstaan is na het 
vertrek van Willem van Houwelingen 
als bestuurslid namens de werk nemers 
vanuit de FNV.  
Daarnaast liep de  zittingstermijn van 
Steeph Custers af als vertegen- 
woordiger van de  pensioen - 
gerechtigden in het bestuur. 

Wat verandert er?
Vanaf nu gaat het zo: gaat u uit 
dienst en is uw pensioen lager dan 
€ 484,09? Dan kan ons fonds uw 
pensioen  automatisch samenvoegen 

De  gepensioneerde leden van het 
 Verantwoordingsorgaan hebben 
Hugo Nieuwenhuijse voorgedragen als 
opvolger.

DNB heeft inmiddels de benoemingen 
van beide heren goedgekeurd. De twee 
nieuwe bestuursleden zijn benoemd 
voor een periode van vier jaar. 

Gaat u uit dienst en hebt u 

een klein pensioen? 

Wijzigingen in het bestuur

met het pensioen dat u opbouwt via 
een  nieuwe werkgever. Uw pensioen 
verhuist dus vanzelf met u mee naar 
uw nieuwe baan. Elk jaar nadat u uit 
dienst bent gegaan, kijken we of u 
ergens anders pensioen opbouwt. Dat 
doen we vijf jaar lang. Lukt het niet om 
uw pensioen over te dragen naar een 
nieuw pensioenfonds of verzekeraar? 
Dan kunnen wij uw pensioen alsnog 
afkopen, als u daarmee instemt. 
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Van der Rest Nautic heeft twee jachthavens aan de Oosterschelde: één in 

Kats en één in Wemeldinge. Daar biedt het bedrijf ook stalling en  binnen- 

en buitenonderhoud voor jachten aan. Adrienne Vermin - van Liere werkt 

al 27 jaar bij Van der Rest Nautic en inmiddels al meer dan tien jaar als 

directeur.

‘Wij hebben ongeveer 25 mede-
werkers. Het loongedeelte ligt bij 
mij. Vanuit mijn achtergrond in de 
 accountancy weet ik het een en 
ander van pensioen, maar het is altijd 
te  weinig. Wij besteden de admini-
stratie van de pensioenen uit aan een 
 salarisverwerker. Ik ben er dus niet 
zoveel mee bezig. Eigenlijk alleen als er 
iets niet meteen goed gaat, dan hoor ik 
ervan.’

Meerdere pensioenpotjes
‘Wat in ons geval lastig is, is dat we 
binnen ons bedrijf bij meerdere partijen 

pensioen hebben opgebouwd. Je hebt 
dus meerdere losse pensioenpotjes. Ik 
hoorde dat kleine pensioenpotjes vanaf 
nu automatisch overgedragen worden 
aan het nieuwe pensioenfonds. Dat 
vind ik een goede zaak.’

Snel, sneller, snelst
‘Ik ben geen voorstander van de 
 stijgende pensioenleeftijd. En dan  zitten 
wij nog op kantoor. Voor de jongens in 
de werkplaats wordt het fysiek lastig 
als ze zo lang moeten doorwerken. Aan 
de ene kant snap ik dat de  werkende 
bevolking afneemt. Maar het zadelt 

 Kijken bij...
In elke editie van ‘Mijn Pensioen’ nemen we een kijkje bij een bedrijf dat is aangesloten bij 
Pensioenfonds Hout verwerkende Industrie en Jachtbouw. Deze keer: Van der Rest Nautic.

‘Pensioen, je weet er altijd te weinig van’
 bedrijven met kosten op, als  mensen 
de ziektewet ingaan. Daar wordt 
 niemand vrolijk van. Op kantoor merk 
je trouwens ook dat alles steeds sneller 
gaat. Ik heb het nu behoorlijk druk. 
Of ik dat op mijn 66ste nog volhoud, in 
dit tempo en met deze ontwikkelingen, 
dat weet ik niet.’

Tip!
‘Als ik een tip mag geven aan 
 deelnemers van PHJ: kijk eens op 
www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar 
vind je al je pensioen terug. 
 
Zo krijg je een goed beeld van wat je 
 opgebouwd hebt. En kun je inschatten 
of het nodig is om zelf wat achter de 
hand te houden, mocht je bijvoorbeeld 
eerder met pensioen willen gaan.’ 



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.

Contact
U kunt ons… 
… alle vragen stellen die u wilt. Houd daarbij uw klant nummer bij 
de hand. Dan kunnen we u sneller helpen. 
U vindt het klantnummer op de brieven en op elk pensioenover-
zicht dat u van ons ontvangt.

       … bellen 
Op 020 - 41 278 99. De klantenservice van PHJ is op werkdagen 
van 8.30 tot 17.30 uur bereikbaar.

 
       … 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.pensioenhoutindustrie jachtbouw.nl. 
Daar vindt u veel  informatie over ons fonds en over pensioen in 
het algemeen.

Hoe gaat het met onze financiën?

Wanneer wordt uw 
pensioen betaald?

Hoe de financiële situatie van een pensioen-
fonds ervoor staat, is te zien aan de dekkings-
graad. PHJ had op 31 december 2018 een 
dekkingsgraad van 102,0%. Maar ons fonds 
heeft minimaal een  dekkingsgraad nodig van 
104,4% om alle  pensioenen te kunnen betalen. 
Dit betekent dat ons fonds op dit moment een 
tekort heeft. Ons fonds had al een herstelplan, 
maar zal dit bijwerken en opnieuw indienen bij 

De Nederlandsche Bank (DNB). Als de 
 dekkingsgraad op 31 december 2020 nog 
steeds lager is dan de minimaal  vereiste 
 dekkingsgraad van 104,4%, dan is de kans 
groot dat we de  pensioenen moeten verlagen. 
Wij  bereiden ons hier achter de schermen al 
goed op voor. We houden u natuurlijk op de 
hoogte. 

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 buiten-
landse rekening? Dan ontvangt u de betaling misschien later.

Let op: het vakantiegeld is al verrekend met uw  maandelijkse 
betaling. U ontvangt hier in het voorjaar dus geen extra 
 betaling voor. 

Wat gebeurt er met ons pensioenstelsel?
Eind 2018 zijn de onderhandelingen over een nieuw  pensioenstelsel vastgelopen. Dit betekent dat het  Nederlandse 
 pensioenstelsel voorlopig niet verandert. Toch is een verandering wel noodzakelijk. Daarom werkt het kabinet de komende 
maanden aan een nieuw plan. PHJ houdt deze ontwikkelingen natuurlijk goed in de gaten. Zodra er nieuws is, brengen wij u 
op de hoogte. 


