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In deze nieuwsbrief: 
  Wijzigingen van jouw pensioenregeling in 2022 
  10% van je ouderdomspensioen opnemen op je pensioendatum
  Maak kennis met bestuurslid Imke Hollander
  Waardeoverdracht is weer mogelijk

Elk jaar maken onze sociale partners (HISWA-RECRON, FNV Recreatie, WiZZ, CNV 
Vakmensen en FNV Publiek Belang) afspraken over jouw pensioenregeling. Dat is 
belangrijk, omdat wij in de toekomst jouw pensioen moeten kunnen blijven betalen. 
Zij spraken af dat de pensioenpremie in 2022 gelijk blijft. Maar er zijn wel maatregelen 
nodig om de pensioenen te kunnen blijven betalen. Daarom verlagen we het opbouw-
percentage. Dat heeft gevolgen voor je pensioenopbouw. We leggen het je graag uit. 

Wijzigingen van jouw pensioenregeling in 2022

Pensioenpremie blijft gelijk, 
opbouwpercentage omlaag 

Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie    December 2021

Wat betekenen deze maatregelen 
voor jou?  

  De pensioenpremie blijft 21,8%. Jij 
en je werkgever blijven in 2022 dus 
samen hetzelfde betalen voor de 
pensioenopbouw. 
  Het opbouwpercentage gaat 
omlaag naar 1,213%. In 2021 was 
dit 1,31%. Je gaat dus iets minder 
pensioen opbouwen. 
  De pensioenen kunnen in de 
komende periode niet meestijgen 
met de prijzen (indexatie). De 
kans op pensioenverlaging blijft, 
maar dit is in 2022 niet aan de 
orde. 

Je pensioen wordt in 2022 
niet verlaagd  
In 2022 hoeven wij de pensioenen niet 
te verlagen. Voor nu is dat goed nieuws. 
Maar als we verder vooruitkijken, zijn de 
problemen nog niet opgelost. De kans 
op een verlaging van de pensioenen 
vanaf 1 januari 2023 is zeker nog 
aanwezig. We doen ons best om weer 
financieel gezond te worden. Maar de 
lage rente blijft een grote rol spelen. 
De hervorming van het pensioenstelsel 
moet bijdragen aan een stabiel 
pensioen voor de toekomst. Lage rente 
betekent dat we minder winst behalen 
met onze beleggingen.   

Zo ziet jouw pensioenopbouw eruit in 2022
Lees het op pagina 2 >

Waarom gaat jouw 
opbouwpercentage 
omlaag? 

Pensioen is duurder geworden. Wij 
moeten voor de berekening van de 
kosten van het pensioen rekening 
houden met lagere toekomstige 
rendementen. De sociale partners 
vinden het erg vervelend om deze 
maatregel te nemen. Maar we kun-
nen en mogen het niet uitstellen. 
Deze stap is nodig om ons pen-
sioenfonds financieel gezond te 
houden. Andere maatregelen zoals 
het verhogen van de premie of het 
verlagen van de pensioenen zijn 
gelukkig niet nodig. 

De genoemde cijfers in dit artikel kunnen nog wijzigen. De definitieve cijfers vind je binnenkort 
op www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenopbouw2022

http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenopbouw2022
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Voorwaarden bedrag in 1 keer 
uit laten betalen
Als je van deze keuzemogelijkheid 
gebruikmaakt is de levenslange 
pensioenuitkering die dan daarna 
overblijft wel lager. Daarom gelden de 
volgende voorwaarden:
    De hoogte van het bedrag is 
maximaal 10% van de totale waarde 
van je ouderdomspensioen.

    Je kunt het bedrag alleen op de 
pensioendatum opnemen of in 
de maand januari nadat je AOW is 
ingegaan.

    Een combinatie maken van een 
bedrag ineens en hoog-laagpensioen 
kan niet.

    De levenslange pensioenuitkering  
die overblijft moet boven de  
afkoop grens van kleine pensioenen 
liggen.

Aantrekkelijke keuzemogelijkheid 
bij pensionering 
Deze nieuwe keuzemogelijkheid kan 
aantrekkelijk zijn. Misschien komt het 
je beter uit dan een hogere uitkering 
in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om:
   Schulden af te lossen (zoals een 
hypotheek).

    Te reizen.
   Zorgvoorzieningen te regelen.
    Je eigen woning te verbouwen.

Je kunt en hoeft nu nog niets te doen. 
De keuze maak je bij het aanvragen 
van je pensioen. En je krijgt deze 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen 
over het pensioenakkoord? Ga naar 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenakkoord

    10% van je ouderdomspensioen 
opnemen op je pensioendatum

keuzemogelijkheid naar verwachting pas 
per 1 januari 2023.

Deze keuzemogelijkheid komt uit het 
pensioenakkoord
Deze keuzemogelijkheid is één van 
de eerste zaken die voortkomt uit het 
pensioenakkoord. Je hebt het vast 
meegekregen. Er komt een nieuw 
pensioenstelsel. Je vraagt je misschien 
af wat dat voor jou als deelnemer 
betekent. Nou, voorlopig nog even 
niets. De regels moeten voor 1 januari 
2026 zijn ingevoerd.    

2021 2022 berekening

1 Je salaris € 35.000 € 35.000

2 Je bouwt geen pensioen op over € 14.309 € 14.309*

3 Je bouwt pensioen op over € 20.691 € 20.691 1 – 2 = 3

4 Het percentage dat je in dit jaar opbouwt 1,31% 1,213%

5 Het pensioen dat je in dit jaar opbouwt € 271,05 € 250,98 3 x 4 = 5

Berekening 2021 Berekening 2022
€ 35.000 – € 14.309 = € 20.691 € 35.000 – € 14.309 = € 20.691
€ 20.691 x 1,31% = € 271,05 € 20.691 x 1,213% = € 250,98

Als je salaris en het aantal uren dat je werkt hetzelfde blijven, bouw je over 2022  
€ 20,07 minder pensioen op. (€ 271,05 – € 250,98 = € 20,07)

*)  Dit is nog het bedrag over 2021. Bedrag 2 kan nog wijzigen voor 2022. Dit wordt  
binnenkort bekend gemaakt op www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenopbouw2022.

Zo ziet jouw pensioenopbouw eruit in 2022

In het rekenvoorbeeld hieronder zie je wat een lager opbouwpercentage 
betekent voor jouw pensioenopbouw. 

Met de komst van het nieuwe pensioen  stelsel krijg je naar verwachting per 
1 januari 2023 een extra keuzemogelijkheid. Wanneer je met pensioen gaat, 
kun je eenmalig een bedrag in 1 keer uit laten betalen. Dit komt in de wet te 
staan. Alle pensioenfondsen moeten dit aanbieden. Dit geldt dus ook voor ons.

Heb je ergens anders ook 
pensioen opgebouwd?  

Misschien heb je ook pensioen  
bij een ander pensioenfonds 
opgebouwd. Dan wil je weten 
hoeveel pensioen je in totaal hebt. 
Weet wat je kunt verwachten!  
Log in met je DigiD op  
Mijnpensioenoverzicht.nl. Hier zie 
je makkelijk wat je later krijgt aan 
pensioen en AOW. 

Meer weten over je pensioen-
regeling? 
Check het pensioenreglement op 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/
pensioenreglement

http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenakkoord
http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenopbouw2022
http://Mijnpensioenoverzicht.nl
http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenreglement
http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioenreglement
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Ik heb natuurkunde gestudeerd

Gefeliciteerd met je nieuwe functie, 
Imke! Even terug naar het begin. Je 
hebt natuurkunde gestudeerd. Dat is 
wel even wat anders dan pensioen.

“Ja, dat is heel wat anders. Na mijn 
studie heb ik eerst een tijd verschillende 
banen gehad in een technische richting. 
Maar daar lag toch niet mijn interesse. 
Ik vind het leuk om met getallen en 
problemen te stoeien. Maar ik mis bij 
natuurkunde de menselijke kant. 

Een groot verschil is dat je bij natuur-
kunde altijd maar één antwoord hebt. 
De wereld zit maar op één manier in 
elkaar. In de pensioenwereld is dat 
ene antwoord er niet. We werken met 
modellen en verwachtingen. Dat maakt 
het veel interessanter!” 

Het zou fantastisch zijn als we  
beurzen konden voorspellen

En komen je verwachtingen dan 
altijd uit? 
“Nee, zeker niet! We baseren 
verwachtingen op modellen met allerlei 
factoren. En je kunt het nooit helemaal 
goed hebben. Het zou fantastisch zijn als 

we beurzen konden voorspellen. Maar 
je hebt met zoveel factoren te maken. 
Ik hou van de strategische kant. Je kijkt 
naar de korte en de lange termijn. De 
lange termijn is het belangrijkst. Maar 
onderschat die korte termijn ook niet.

Stel, je voorspelt bijvoorbeeld de 
winst van een bedrijf goed en je houdt 
rekening met de ontwikkelingen in de 
sector. Maar dan gooit de overheid 
roet in het eten met een nieuwe wet. 
En dan verandert alles weer. Of de 
centrale banken grijpen in. En dan 
klopt je verwachting niet meer.”

Veel wiskundigen 
en natuur kundigen bij  

pensioenfondsen

Maar hoe kom je nou precies  
in de pensioenen terecht?
“Ik werd investment consultant en ben 
daarna de postdoctorale opleiding 
Chartered Financial Analyst gaan doen. 
Een opleiding die me klaarstoomde 
voor de wereld van beleggingen. En 
pensioenfondsen beleggen natuurlijk 

Meer weten over de mensen achter Pensioenfonds Recreatie? 
Ga naar www.pensioenfondsrecreatie.nl/mensen

      Maak kennis met

bestuurslid Imke Hollander
veel. We beleggen om rendement te 
behalen. Zo zorgen we ervoor dat we 
de pensioenen kunnen blijven betalen. 
Heel belangrijk.

Het is dus niet zo vreemd dat ik 
uiteindelijk als vermogensbeheerder 
bij een pensioenfonds aan de 
slag ben gegaan. Wist je dat er bij 
pensioenfondsen juist veel wiskundigen 
en natuurkundigen werken? Dan wel 
aan de kant van de cijfers.” 

Hoe lang zit je al in de 
pensioenwereld?
“Sinds 2007 zit ik in de pensioenen. 
Alweer 14 jaar dus. Toen ik wilde 
switchen van een technische baan 
naar iets ‘menselijkers’ kwam ik al 
snel bij pensioenfondsen terecht. En 
pensioenfondsen bij mij. Zo ben ik er 
eigenlijk een beetje ingerold.” 

Geen 9-tot-5-baan

En nu dan een bestuursfunctie, 
maar dat is niet nieuw voor jou. Je 
combineert verschillende functies. 
Hoe hou je al die ballen hoog? 
“Ik heb op dit moment drie  
functies.” Imke somt op: “Bij 
Pensioenfonds Recreatie ben ik nu 
bestuurslid en vermogensbeheerder. 
Bij Pensioenfonds Molenaars  
doe ik eigenlijk hetzelfde. Ik zit al 
sinds 2018 in dat bestuur. En dan 
werk ik nog bij het bestuursbureau 
voor Pensioenfonds Werk en  
(re)Integratie. 

Samen zijn die functies een fulltime 
baan. Dat past op papier precies. En 
het is geen 9-tot-5-baan. Dus ik kan 
mijn tijd zelf indelen. Dan lees ik in het 
weekend documenten door en ben ik 
op woensdagmiddag lekker vrij.”    

Eigenlijk is ze geen nieuw 
gezicht voor ons. Maar 
ze is wél nieuw bij het 
bestuur. Imke Hollander 
was al 4 jaar extern lid van 
de beleggingscommissie. 
En sinds september is ze 
ons nieuwste bestuurslid. 
Investeringen, modellen en 
lange-termijnvoorspellingen, 
daar wordt ze blij van! 

http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/mensen
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www.linkedin.nl/company/pensioenfondsrecreatie

Realisatie: 
Hoewel deze nieuwsbrief 
met de grootste zorg is 
samengesteld, kun je er geen 
rechten aan ontlenen. Het 
pensioenreglement is leidend.

Colofon
Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie

Heb je vragen?
Postbus 5199
9700 GD  Groningen
Telefoon: (050) 52 25 020
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl
www.pensioenfondsrecreatie.nl

Waardeoverdracht is weer mogelijk 
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Recreatie ligt boven de 100%. 
Dit betekent dat waardeoverdracht weer mogelijk is. Waardeoverdracht 
is het meenemen van je eerder opgebouwde pensioen als je van baan 
verandert. Bekijk hoe je waardeoverdracht aanvraagt. En wanneer het 
interessant is om je pensioen mee te nemen.

Je opgebouwde pensioen meenemen
Waardeoverdracht heeft als voordeel 
dat je al je pensioenen bij elkaar houdt. 
Er zijn twee situaties waarin je jouw 
pensioen kunt meenemen:
   Je hebt bij een vorige werkgever 
pensioen opgebouwd bij een ander 
pensioenfonds. Dan kun je dit opge-
bouwde pensioen meenemen naar 
Pensioenfonds Recreatie. 

   Je gaat uit dienst en je gaat bij  
een nieuwe werkgever pensioen 
opbouwen. Dan kun je het bij  
Pensioenfonds Recreatie opge-
bouwde pensioen meenemen naar  
je nieuwe pensioenfonds.

Beleidsdekkingsgraad was 
in oktober 100,8%
Pensioenfondsen mogen alleen 
meewerken aan waardeoverdracht 

als hun beleidsdekkingsgraad hoger is 
dan 100%. In oktober 2021 was onze 
beleidsdekkingsgraad 100,8%. Dat 
betekent dat je waardeoverdracht kunt 
aanvragen. Bekijk de beleidsdekkings-
graad op dit moment op  

Zelf waardeoverdracht aanvragen
Je vraagt zelf de waardeoverdracht 
aan. Goed om te weten: je zit nog 
nergens aan vast. Je krijgt een 
voorstel en daarna vergelijk je de 
pensioenregelingen. Het kan zijn dat 
je nieuwe pensioenfonds een minder 
goede regeling heeft. Dan kun je 

Wil je waardeoverdracht aanvragen? 
Ga dan naar www.pensioenfondsrecreatie.nl/waardeoverdracht2021

Pensioennieuws

We zijn er voor je
Blijf niet zitten met vragen over je pensioen. Onze 
medewerkers helpen je graag. 

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 
09:00 uur tot 17.00 uur via: (050) 52 25 020 
of mail naar: deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl 

www.pensioenfondsrecreatie.nl/financieel.

jouw pensioen beter laten staan. De 
Pensioenvergelijker op onze website 
helpt met kiezen.    

http://www.linkedin.nl/company/pensioenfondsrecreatie
mailto:deelnemer%40pensioenfondsrecreatie.nl?subject=
http://www.pensioenfondsrecreatie.nl
http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/waardeoverdracht2021
mailto:deelnemer%40pensioenfondsrecreatie.nl%20?subject=
http://www.pensioenfondsrecreatie.nl/financieel

