
From: pensioenaangifte <pensioenaangifte@azl.eu>
Date: Thu, 24 Mar 2022 at 16:05
Subject: PHJ draagt per 1 april 2022 alle pensioenen over aan Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Groothandel in Vlakglas, de Groothandel in Verf, het
Glasbewerkings- en het Glazeniersbedrijf (BPFV)
To:

L.S.,

Per 31 maart 2022 stopt de pensioenregeling van het Pensioenfonds voor de
Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ).

Het is tot 30 april 2022 mogelijk pensioenaangiften in te sturen
PHJ zal de aangiften tot en met de periode maart 2022/periode 3 2022 nog verwerken.
Aangiften over april 2022/periode 4 2022 en later worden niet meer verwerkt.
Graag ontvangen we voor 30 april 2022 de aangifte over maar 2022/periode 3 2022.
In juli 2022 wordt de eindafrekening 2022 verstuurd

De (premie)parameters 2022 van de regeling voor de sector Houtverwerkende
Industrie en de Jachtbouw veranderen niet
Rond 1 april 2022 staan de kerncijfers vanaf 1 april 2022 op de website van BPFV

De gegevensaanlevering vanaf 1 april 2022 gaat via de nieuwe werkgeverportal van
BPFV
De nieuwe portal heet Mijn Pensioenadministratie. Mijn Pensioenadministratie komt in plaats
van azlonline.eu en in plaats van UPA en is enkel toegankelijk met eHerkenning.
Werkgevers kunnen via Mijn Pensioenadministratie de loon en dienstverband gegevens per
1 april 2022 doorgeven.
BPFV zal in 2022 en 2023 geen gebruik maken van UPA.

Schrijf u in voor de werkgeversbijeenkomst op 20 april 2022
De overdracht van de pensioenregeling naar BPFV roept wellicht vragen bij u op. We praten
u daar graag over bij. Daarom nodigen we u uit voor een online werkgeversbijeenkomst op
20 april 2022 van 15.30 uur tot 17.00 uur. In die bijeenkomst nemen we u mee in de
achtergrond van de overdracht. Ook grijpen we dit moment aan, om u te laten zien hoe het
nieuwe werkgeversportaal werkt. Daarbij komt e-herkenning eveneens kort aan bod.
Natuurlijk is er ruimte om uw vragen te beantwoorden en uw zorgen weg te nemen. Meld u
aan via dit formulier. U ontvangt dan een paar dagen voor de bijeenkomst de link per e-mail.

Uitvoeringsovereenkomst excedentregeling opgezegd
In verband met de overdracht naar BPFV hebben we deze regeling per 31 maart 2022
opgezegd. BPFV zet de bestaande excedentregeling voort in 2022. Werkgevers die een
excedenteregeling overeen waren gekomen met PHJ ontvangen in april 2022 de nieuwe
uitvoeringsovereenkomst van BPFV.

Uitvoeringsovereenkomst vrijwillige aansluiting opgezegd

https://www.bpfv.nl/over-het-fonds/actuele-cijfers/kerncijfers/
http://azlonline.eu/
https://dbasesite.mistermail.nl/scripts/klanten/azl_883_phj_364/2022/04/20/aanmelden.pl
https://dbasesite.mistermail.nl/scripts/klanten/azl_883_phj_364/2022/04/20/aanmelden.pl


In verband met de overdracht naar BPFV hebben we deze per 31 maart 2022 opgezegd.
BPFV neemt de vrijwillige aansluiting in 2022 over. Werkgevers die vrijwillig waren
aangesloten ontvangen in april 2022 de nieuwe uitvoeringsovereenkomst van BPFV.

Wat kunnen werkgevers de komende tijd van ons verwachten?
Bekijk het in dit schema.

Waar kunt u vanaf 1 april terecht?
Vanaf 1 april 2022 kunt u met al uw vragen terecht bij BPFV. Kijk op de website van BPFV
voor hun contactgegevens.

https://www.bpf-phj.nl/extras/digitale-nieuwsbrief-werkgevers/wat-kunt-u-de-komende-tijd-van-ons-verwachten/
https://www.bpfv.nl/contact/

