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Een pensioenfonds moet voldoen aan veel wettelijke eisen. Pensioenfonds 
Recreatie moet zich natuurlijk ook aan de wet houden. Volgens de wet moesten we 
de pensioenpremie opnieuw vaststellen. Bovendien maakten de sociale partners 
(HISWA RECRON, FNV Recreatie, WiZZ, CNV Vakmensen en FNV Publiek Belang) 
afspraken over het partnerpensioen vanaf 1 januari 2020. En natuurlijk ook over 
de pensioenregeling als geheel. Afgesproken is dat de pensioenpremie omhoog 
gaat, terwijl het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen lager wordt. We 
vroegen Eiko de Vries (voorzitter van Pensioenfonds Recreatie) om uitleg.

Waarom moest het pensioenfonds de 
pensioenpremie verhogen?
‘Daarvoor kan ik twee redenen noemen: 
de eisen die de wetgever aan pensioen-
fondsen stelt én het opnieuw invoe-
ren van het partnerpensioen. In 2014 
hebben we onze rente voor de premie-
berekening vastgezet voor een periode 
van 5 jaar. Die periode liep eind 2019 
af, dus we moesten nieuwe afspraken 
maken over de premie. De financiële 
wereld was de afgelopen 5 jaar wel ver-
anderd. De rente was hard gedaald. En 
die lagere rente maakte pensioen veel 
duurder. Tegelijkertijd hebben we onze 
pensioenregeling met het invoeren van 
het partnerpensioen sterk verbeterd. 
De sociale partners hebben hierover 

Premie omhoog, pensioenopbouw omlaag

Lees het hele interview met voorzitter Eiko de Vries op 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/premie-omhoog

afspraken vastgelegd in de cao. Een 
goede zaak, vind ik. Maar een betere 
pensioenregeling kost natuurlijk ook 
meer geld. Dus onze pensioenregeling 
werd op twee manieren duurder. Met 
als gevolg een hogere premie en een 
lagere pensioenopbouw.’

Geen leuke boodschap om te brengen
‘Nee, zeker niet. Sociale partners 
hadden de premie en opbouw liever 
min of meer gelijk gelaten. En het 
bestuur had de premie natuurlijk liever 
níet verhoogd. Maar we willen ook 
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‘We moesten als bestuur en sociale partners iets doen. 
Dit is de meest evenwichtige oplossing’.

allemaal een goed pensioen voor onze 
mensen. En het was vanaf het begin 
duidelijk dat we maatregelen moesten 
nemen om aan die wens te kunnen 
blijven voldoen.’

De pensioenpremie gaat omhoog en 
de pensioenopbouw gaat omlaag. 
Wat merken de werknemers en de 
werkgevers hiervan?
‘Zowel werknemers als werkgevers gaan 
iets meer voor de pensioenregeling 
betalen. Een deel van die verhoging 
(0,7%) is bedoeld voor het nieuwe 
partnerpensioen. Werknemers gaan ook 
iets minder pensioen opbouwen met 
de premie die zij betalen. We dragen 
dus allemaal ons steentje bij, zowel de 
werkgever als de werknemer.’    



Pensioen voor je partner: nu beter geregeld
Wij luisteren naar jouw wensen, en naar die van jouw werkgever. Daarom 
is er sinds 1 januari 2020 een pensioen voor je partner als jij overlijdt: het 
partnerpensioen.
 
Wat houdt het 
partnerpensioen in? 
Als je overlijdt op het moment dat 
je in loondienst bent, krijgt jouw 
partner partnerpensioen. Het 
partnerpensioen is 57% van het 
ouderdomspensioen dat je had 
gekregen als je tot je pensioen was 
blijven werken.

Het partnerpensioen zit standaard 
in je pensioenregeling. Je hoeft 
hier verder niets voor te doen. 
Je pensioenregeling is dus beter 
geworden. De pensioen premie gaat 
wel iets omhoog. Je werkgever betaalt 
de helft van de premiestijging.  

Ga je uit dienst?
Dan is er géén partnerpensioen 
meer voor je partner als je 
overlijdt. Wil je dan toch een 

partnerpensioen regelen? Dat kan. 
Je kunt bij jouw uitdiensttreding een 
deel van jouw ouderdomspensioen 
omruilen voor partnerpensioen. Je 
ouderdomspensioen wordt dan wel iets 
minder. Je hoeft hier nu niets voor te 
doen. Je krijgt vanzelf bericht van ons 
om dit te regelen.

Ook het Anw-pensioen blijft bestaan
Doe je mee aan het vrijwillige Anw-
pensioen? Dit blijft ook bestaan. Met 
het Anw-pensioen krijgt je partner na 
jouw overlijden iedere maand een extra 
uitkering. Deze uitkering stopt zodra je 
partner AOW krijgt.   

Check jouw persoonlijke situatie op:  
www.pensioenfondsrecreatie.nl/pensioen-voor-partner

Hechte club zoekt nieuw lid 
In gesprek met Irma Stavenuiter
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We helpen elkaar
‘We zoeken een nieuw lid om de 
belangen van de werknemers 
te vertegenwoordigen, zegt VO-
voorzitter Irma Stavenuiter. 
‘Iemand die zich namens de werk-
nemers wil inzetten voor een 

betrouwbaar, efficiënt en klantgericht 
pensioenfonds. Je hoeft niet bang 
te zijn dat je onvoldoende kennis 
van pensioenen of financiën hebt. 
In het eerste jaar ben je vooral aan 
het meekijken. Stap voor stap raak je 
vertrouwd met het VO-werk. 

Verder krijg je een basisopleiding, 
zodat je een goede invulling aan je 
taken kunt geven. We zijn een hechte 
club. We zijn goed op elkaar ingespeeld 
en we helpen elkaar.’

Is dit iets voor jou?
Stuur dan je motivatie en cv vóór 30 
april naar J.Bijlsma@fnvhorecabond.nl.  
Voor meer informatie over de vacature 
kun je contact opnemen met Johan 
Bijlsma, FNV Horecabond, 
J.Bijlsma@fnvhorecabond.nl,  
06-22 492 224. 

Je aanmelden voor het  
Anw-pensioen kan:
 Bij indiensttreding
 Als je een partner krijgt
 Als je een kind hebt gekregen

Je moet de keuze dan binnen vijf  
maanden via je werkgever  
doorgeven.

Pensioenfonds Recreatie heeft een Verantwoordingsorgaan (VO). Het VO fungeert als gespreks-
partner van het bestuur van het pensioenfonds, denkt mee en adviseert over onderwerpen die 
voor het pensioenfonds van belang zijn. Het orgaan telt zeven leden. Zij vertegenwoordigen de 
werkgevers, de werknemers, de gepensioneerden en de mensen die in het verleden in de recreatie 
werkten en recht hebben op pensioen van Pensioenfonds Recreatie.

Wil je meer weten over het werk als lid van het VO? 
Benieuwd hoeveel tijd het je kost? En wat het je oplevert? 

  Lees het interview met Irma op onze website:  
 www.pensioenfondsrecreatie.nl/interview-vacature-vo
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Rob van Dijk is naast ondernemer en werkgever in de recreatie-
sector ook bestuurslid bij Pensioenfonds Recreatie. Rob is met 
zijn 40 jaar relatief jong voor een pensioenfondsbestuurder. 
Toch heeft hij al 11 jaar ervaring. Rob is bestuurslid namens 
de werkgevers. Hij heeft veel pensioenkennis en een duidelijke 
mening. Bijvoorbeeld over beleggingen en het waarom van 
de lage rentestand. We gingen met Rob in gesprek en dat was 
verhelderend.   
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‘Misschien is ons pensioenstelsel  

wel té degelijk’

        Nieuw op het UPO! 

Jouw pensioen als het mee- of tegenzit

In gesprek met bestuurslid 
Rob van Dijk (41 jaar)

Wat zorgt ervoor dat je pensioen 
mee- of tegenzit?  
• De rente kan stijgen of dalen.
•  Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.
•  De prijzen kunnen (snel) stijgen of misschien juist dalen.

Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je de hoogte van jouw opgebouwde 
pensioen bij Pensioenfonds Recreatie. Nu kun je óók checken hoe jouw pensioen eruit 
ziet in euro’s als het meezit of tegenzit. We leggen het uit.

Jouw eindresultaat (schatting)
Dit is het pensioen waarop je uit lijkt te komen als je blijft werken tot je 
AOW-leeftijd. En als je pensioen blijft opbouwen zoals je dat nu doet. Dit 
bedrag is te vergelijken met je huidige inkomen. 

Je ziet jouw pensioen als het meezit
Hoe het met de economie gaat, kan 
invloed hebben op de hoogte van 
je pensioen. Dat komt omdat het 
pensioengeld belegd wordt. Het is 
moeilijk om te voorspellen hoe de 
economie zich ontwikkelt. Gaat het 
straks beter met de economie? Dan 
zijn beleggingen meestal meer waard. 
Ook een hoge rente en gelijkblijvende 
of dalende prijzen hebben invloed. 
Daardoor kan jouw pensioen hoger 
worden dan verwacht. Het zit dan 
mee.

Of als het tegenzit
Gaat het straks slechter met de 
economie? Dan zijn beleggingen 
meestal minder waard. Ook een 
lage rente en stijgende prijzen 
hebben invloed. Daardoor kan je 
pensioen lager zijn dan verwacht. 
Het zit dan tegen. 

Lees het interview met Rob op onze website 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/interview-rob

Meer weten? 
Wij verwachten dat je in mei het UPO ontvangt. 

 Kijk ook eens op  
 www.mijnpensioenoverzicht.nl  
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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

Financiële situatie
We willen alle pensioenen kunnen betalen. Daarvoor is veel 
geld nodig: nu én in de toekomst. De beleidsdekkingsgraad 
laat zien of we daar voldoende geld voor hebben. De komende 
jaren kunnen we de pensioenen in ieder geval niet verhogen. 
En mogelijk moeten we in 2021 verlagen. 

Eind februari was onze beleidsdekkingsgraad 96,1%. Dit betekent 
dat onze financiële situatie nu niet goed is. Hierdoor kunnen we de 
pensioenen de komende jaren waarschijnlijk niet verhogen. 

Mogelijke pensioenverlaging in 2021
Als onze financiële situatie niet verbetert, moeten we maatregelen 
nemen. Dat kan betekenen dat we de pensioenen in 2021 moeten 
verlagen. Of we de pensioenen moeten verlagen is afhankelijk van de 
dekkingsgraad op 31 december 2020.    

Meer weten? Kijk op  
Kijk op www.pensioenfondsrecreatie.nl/
situatie-dekkingsgraad

Onder 100,0% 
We kunnen je pensioen zeker niet verhogen. 
Er is een grote kans dat we je pensioen 
moeten verlagen.

Boven 125,9% 
We kunnen je pensioen net zoveel verhogen als 
de prijzen. Toekenning van gemiste verhogingen 
van voorgaande jaren kan misschien ook.

110,0% - 125,9% 
We kunnen je pensioen verhogen, maar 
minder dan de prijzen.

104,1% - 110,0% 
We mogen je pensioen niet verhogen.

100,0% - 104,1% 
We kunnen je pensioen niet verhogen. Er is een 
kans dat we je pensioen moeten gaan verlagen.

96,1%

Wijzigingen pensioenreglement
In het pensioenreglement staan de afspraken tussen het pensioenfonds en de werknemers.  
Op 1 januari 2020 wijzigde het pensioenreglement op een aantal punten. Dit zijn de belangrijkste.

Invoering partnerpensioen
We vertelden je in het artikel ‘Pensioen 
voor je partner: nu beter geregeld’ dat 
het partnerpensioen ingevoerd is per 
1 januari 2020. Als jij overlijdt terwijl je 
in dienst bent, krijgt jouw partner dit 
pensioen. Heb je hier nog vragen over, 
kijk dan eens op de website of neem 
contact met ons op: 
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl.  

Verhoging pensioenpremie
De pensioenpremie is 21,8% van de 
pensioengrondslag. De premie ging dit 
jaar met 2,2% omhoog voor werknemers 

Het pensioenreglement vind je op  
 www.pensioenfondsrecreatie.nl/wijzigingen-reglement

én werkgevers. Jouw werkgever betaalt 
minimaal de helft. Vraag bij je werkgever 
na hoeveel jij betaalt of bekijk je 
loonstrook. 

Verlaging opbouwpercentage
In 2020 bouw je 1,403% 
ouderdomspensioen op over je 
grondslag. In 2019 was dit nog 1,592%. Je 
grondslag is je jaarloon min het bedrag 
dat je straks aan AOW krijgt (franchise).    

Je kan het gewijzigde 
pensioenreglement ook opvragen  
bij het pensioenfonds

i


