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In deze speciale uitgave: 
  Coronacrisis en uw pensioen    U krijgt uw pensioen gewoon betaald
  De coronacrisis heeft géén gevolgen voor het nabestaandenpensioen
  Tot 1 oktober geen ‘Attestatie de Vitae’    Voorlopig geen studiebewijs voor wezenpensioen

De coronacrisis heeft bedrijven in 
de zwembad- en recreatiebranche 
hard geraakt. Gelukkig biedt de 
versoepeling van de maatregelen 
die premier Rutte op 19 mei 
aankondigde weer wat perspectief. 

Krijgt u al pensioen van ons? Er verandert niets. De uitbetaling aan u 
gaat automatisch en komt dus niet in gevaar. 

De betaaldata voor de rest van het jaar blijven gelijk: 

Ondertussen blijft Pensioenfonds 
Recreatie uw pensioenzaken regelen. 
In deze nieuwsbrief leest u de 
belangrijkste informatie over uw 
pensioen.     

Coronacrisis en uw pensioen

U krijgt uw pensioen gewoon betaald

Veel van deze informatie is ook – uitgebreider – terug 
te vinden op onze online corona-informatiepagina: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/infocorona
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Realisatie: 
Hoewel deze nieuwsbrief 
met de grootste zorg is 
samengesteld, kunt u er geen 
rechten aan ontlenen. Het 
pensioenreglement is leidend. 

Heeft u vragen?
Postbus 5199
9700 GD  Groningen
Telefoon: (050) 52 25 020
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl
www.pensioenfondsrecreatie.nl
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De coronacrisis heeft géén gevolgen 
voor het nabestaandenpensioen

Pensioenfonds Recreatie keert het partnerpensioen (en het 
wezenpensioen) gewoon uit als iemand overlijdt aan de 
gevolgen van het coronavirus.    

Vragen? Mail of bel met ons
We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze nieuwsbrief 
een vraag voor ons hebt. Stelt u deze dan via e-mail. Is uw vraag 
dringend, of vindt u het prettiger om iemand persoonlijk te spreken? 
Dan kunt u ook bellen.     

Telefoonnummer: 
(050) 52 25 020
E-mailadres: 
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl 

Tot 1 oktober geen 

   ‘Attestatie de Vitae’
Woont u in het buitenland en krijgt u pensioen van ons? Normaal 
gesproken vragen wij u ieder jaar een Attestatie de Vitae (Bewijs van 
in leven zijn) naar ons te sturen. Tot 1 oktober is dat niet nodig. Wij 
blijven gewoon uw pensioen betalen. Komt u te overlijden en heeft u 
nabestaanden? Dan moeten zij uw overlijden wél aan ons doorgeven. 
Dit doen ze door contact met ons op te nemen.    

Voorlopig geen studiebewijs 
      voor wezenpensioen 
Als u een wezenpensioen ontvangt en 18 jaar 
wordt, vragen we u normaal gesproken een 
bewijs of een verklaring op te sturen waarin staat 
dat u studeert of een opleiding volgt. Voorlopig 
hoeft u dat niet te doen.     

Op de webpagina Partnerpensioen leest 
u alles over de regeling: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/partnerpensioen


