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  Wijzigingen pensioenregeling 2023 & Rekenvoorbeeld    De toekomst van jouw pensioen
  Snel op de hoogte zijn? Geef je e-mailadres door    Betaald ouderschapsverlof en pensioen  

Hij was 22 jaar actief bij het pensioenfonds, maar nu neemt voorzitter 
Eiko de Vries afscheid. We vroegen hem terug te kijken op de 
ontwikkelingen van de afgelopen jaren. En op de afgelopen periode in het 
bijzonder. En natuurlijk hebben we het over de hoogtepunten uit zijn tijd 
bij Pensioenfonds Recreatie. 

      “Blijf je vooral onderscheiden 
door service en communicatie”

Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie    Februari 2023

Eiko, wat voor jaar was 2022?
Het afgelopen jaar stond voor het fonds 
vooral in het teken van het nieuwe 
pensioenstelsel. We zitten volop in de 
voorbereidingen en kunnen met trots 
zeggen dat we daarin voorop lopen. 
Maar als ik denk aan 2022 denk ik 
ook aan de onrust die we zien. In de 
maatschappij en de economie. Kijk naar 
hoe het met de rente gaat. Kijk naar 
de inflatie. Kijk naar dat er op korte 
afstand een keiharde oorlog wordt 
uitgevochten. Al die zaken hebben 
invloed op ons als mens. Maar ook op 
de bedrijven en op het pensioenfonds. 
Deze tijden doen een groot beroep 
op pensioenfondsen om stevig aan 
het stuur te blijven zitten. De tijd dat 

je rekensommen kon maken voor de 
komende 15 jaar is voorbij. 

Het pensioen is niet verhoogd: 
hoe vind je dat?
Dat is goed uit te leggen. We zaten vorig 
jaar maar nét boven de grens zodat 
de toeslag klein zou zijn. En de kosten 
om zo’n toeslag uit te voeren zijn hoog. 
Verder is het zo dat als we overgaan naar 
het nieuwe stelsel, we graag een buffer 
hebben. Misschien moeten we groepen 
deelnemers compenseren voor wie de 
omslag het minst gunstig uitvalt.  
Ik snap echt wel dat gepensioneerden 
de huidige inflatie goed in de gaten 
houden. Gelukkig voor hen stijgt de AOW 
in 2023 wél behoorlijk. En we hebben 

te maken met veel kleine pensioenen. 
Onze deelnemers zijn meestal meer 
afhankelijk van wat de AOW doet. 

Wat zie je als je grootste succes in de 
afgelopen jaren?
Dat we de overgang hebben kunnen 
maken naar #GastvrijPensioenfonds. Ik 
kreeg vroeger nog wel eens te horen: 
Eiko, jullie pensioenfonds is als de 
belastingdienst van 30 jaar geleden. 
Dus ik zie het echt als een persoonlijke 
mijlpaal dat we het fonds in een andere 
richting hebben weten te sturen. We 
werden erdoor genomineerd voor 
een Pensioen Pro Award. Een tip aan 
mijn opvolger zou dus zijn: blijf je 
vooral onderscheiden door service 
en communicatie. Want als Gastvrij 
Pensioenfonds maak je het verschil.   

Awardnominatie
Lees meer over onze nominatie voor een Pensioen Pro Award in de categorie 
‘Communicatie’ op www.pensioenfondsrecreatie.nl/nominatie   

Een uitgebreidere versie van dit interview 
is te vinden op onze website: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/interview
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Wijzigingen van jouw pensioenregeling in 2023

Pensioenpremie blijft gelijk, 
opbouwpercentage omlaag

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 
ook in 2023 gelijk blijft. Maar er zijn wel 
maatregelen nodig om de pensioenen 
te kunnen blijven betalen. Daarom 
verlagen we het opbouwpercentage. 
Dat heeft gevolgen voor je pensioen-
opbouw. We leggen het je graag uit.

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 1,170%. In 2022 was 
dit 1,213%. 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 2023 niet aan de orde.

Je pensioen is dit jaar niet verlaagd 
In 2023 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 2024 is 
zeker nog aanwezig. We doen ons best 
om weer financieel gezond te worden. 
De hervorming van het pensioenstelsel 
moet bijdragen aan een stabiel 
pensioen voor de toekomst.   

Zo ziet jouw pensioen opbouw eruit in 2023
In het rekenvoorbeeld hieronder zie je wat een lager 
opbouwpercentage betekent voor jouw pensioenopbouw.

*)   De hoogte van dit bedrag (de AOW-franchise) hangt voor het grootste deel af van de 
wettelijke koppeling met de AOW. En de AOW valt in 2023 hoger uit dan in 2022.

2022 2023 Berekening

1 Je salaris € 35.000 € 35.000

2 Je bouwt geen pensioen 
op over

€ 11.819 € 13.033*

3 Je bouwt pensioen op 
over

€ 23.181 € 21.967 1-2=3

4 Het percentage dat je dit 
jaar opbouwt

1,213% 1,170%

5 Het pensioen dat je dit 
jaar opbouwt

€281,19 € 257,01 3 x 4 = 5 

Berekening 2022
€ 35.000 - € 11.819 = € 23.181
€ 23.181 x 1,213% = € 281,19

Berekening 2023
€ 35.000 - € 13.033 = € 21.967
€ 21.697 x 1,170% = € 257,01

Waarom is jouw 
opbouwpercentage 
omlaag gegaan? 

Pensioen is duurder geworden. 
Dat komt omdat mensen steeds 
ouder worden en er meer 
arbeidsongeschiktheid is in 
onze sector. De sociale partners 
vinden het erg vervelend om 
deze maatregel te nemen. Maar 
we kunnen en mogen deze niet 
uitstellen.
 
Deze stap is nodig om ons 
pensioenfonds financieel gezond 
te houden. Andere maatregelen 
zoals het verhogen van de premie 
of het verlagen van de pensioenen 
zijn gelukkig niet nodig.

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 
pensioenregeling?
Check het pensioenreglement op
pensioenfondsrecreatie.nl/
pensioenreglement. 
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Waarom nieuwe regels voor pensioen? 
Afgelopen jaren is veel veranderd. We 
werken bijvoorbeeld niet meer ons 
hele leven voor dezelfde werkgever. 
We worden steeds ouder en genieten 
langer van ons pensioen. En gaat het 
goed met de economie? Dan kunnen de 
pensioenen soms toch niet omhoog. Dit 
voelt oneerlijk. Ook is nu niet duidelijk 
genoeg hoeveel mensen betalen voor 
hun pensioen. De nieuwe regels passen 
beter bij deze tijd en de toekomst.  

Dit blijft hetzelfde
Niet alles verandert. De sterke punten 
uit het pensioenstelsel van nu blijven. 

   Je krijgt nog steeds pensioen zolang 
je leeft.

   Werknemers en werkgevers blijven 
samen betalen voor pensioen. 

   Naast pensioen krijg je later AOW, 
een uitkering van de overheid. 

Dit verandert 
De regels voor het sparen van pensioen 
via jouw werkgever gaan veranderen. 

Pensioen met afspraken 
over de inleg 
Je hebt nu een pensioenregeling 
waarbij afgesproken is hoe hoog je 
pensioen is. Deze afspraak kan nu 
niet altijd worden waargemaakt. 
Straks spreken werknemers- en 

Geef je e-mailadres door 
   E-mailen is beter voor het 
milieu dan brievenbuspost.   

   Nooit meer zoeken naar 
papieren. Je berichten staan 
bij elkaar in jouw persoonlijke 
omgeving op onze website.

   Je krijgt een seintje per e-mail 
als er een bericht voor je is. 

Scan de QR code en geef je e-mailadres door 

Of ga naar pensioenfondsrecreatie.nl/email-doorgeven

Snel op de hoogte zijn? Geef je e-mailadres door

De toekomst van jouw pensioen

We willen je graag snel en duurzaam informeren over je pensioen. Dat 
kan heel goed met e-mail. Geef daarom je e-mailadres aan ons door. 
Ontvang je onze post al via e-mail? Dan hoef je niets te doen.

werkgeversorganisaties af hoeveel 
premie jij en je werkgever betalen voor 
je pensioen. De hoogte van je pensioen 
staat niet van tevoren vast. 

Je pensioen beweegt mee met de 
economie 
Je pensioen beweegt straks mee met 
de economie. Gaat het goed met de 
economie? Dan kan het pensioen 
eerder omhoog. Gaat het slechter? 
Dan kan dit ook omlaaggaan. Deze 
bewegingen worden minder groot als je 
(bijna) met pensioen bent. 

Pensioen sluit beter aan op jouw 
loopbaan
Mensen wisselen steeds vaker van 
baan, stoppen een tijd met werken of 
beginnen voor zichzelf. De pensioen-
regels sluiten hier straks beter op aan. 

Partnerpensioen wordt maximaal 
50% van je salaris
Voor iedereen gelden straks dezelfde 
regels voor partnerpensioen. 

   Overlijd je voor je pensioendatum? 
Dan krijgt je partner maximaal 50% 
van je salaris. Dit krijgt je partner 
levenslang. 

   Overlijd je na je pensioendatum? 
Dan hangt de hoogte van het 
partnerpensioen af van de hoogte 
van je pensioenpot. 

Bedrag ineens laten uitbetalen
Je krijgt een extra keuze op het moment 
dat je pensioen aanvraagt. Je kunt 
maximaal 10% van jouw pensioen in 
één keer laten uitbetalen. Je mag zelf 
kiezen waaraan je het geld besteedt. 
Dit eenmalige bedrag betekent wel 
dat jouw pensioen daarna levenslang 
lager wordt. En dat je misschien meer 
belasting moet betalen of minder zorg- 
of huurtoeslag krijgt. Goed om hiermee 
rekening te houden. 

Wanneer de nieuwe regels ingaan 
De nieuwe regels zouden vanaf  
1 januari 2023 gaan gelden. Maar de 
Tweede Kamer had meer tijd nodig om 
de wet te bespreken. De wet ligt nu 
bij de Eerste Kamer. Daarom gaan de 
nieuwe pensioenregels waarschijnlijk 
vanaf 1 juli 2023 gelden. Dit geldt 
niet voor de nieuwe mogelijkheid 
om je een bedrag ineens uit te laten 
betalen. Die mogelijkheid gaat naar alle 
waarschijnlijkheid op 1 januari 2024 
gelden. Natuurlijk houden we je tijdig 
op de hoogte van veranderingen.    

De regels voor pensioen werkten jarenlang goed, maar dat is aan het 
veranderen. Het is belangrijk dat jij en de generaties na jou een goed 
pensioen krijgen. Daarom werkt het kabinet de komende jaren samen met 
pensioenexperts, werkgevers en werknemers aan een nieuw pensioenstelsel. 
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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

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

Samen bewuste keuzes maken 
voor werken en zorgen
Tot nu toe kon je alleen onbetaald 
ouderschapsverlof opnemen. Door 

het betaald ouderschapsverlof krijgen 
ouders meer tijd om samen bewust 
keuzes te maken over de verdeling van 
werken en zorgen.

Betaald ouderschapsverlof  en pensioen

Pensioen blijven opbouwen 
is mogelijk
Als je betaald ouderschapsverlof hebt, 
bouw je geen pensioen op over je 
verlofuren. Wel als je een deel blijft 
werken. Dan bouw je pensioen op over 
de uren die je werkt. Je kunt kiezen om 
pensioen te blijven opbouwen over je 
verlofuren. Wil je dit? Dan betaal je de 
premie zelf.

Bespreek met je werkgever 
wat je wil
Wil je pensioen blijven opbouwen 
over je verlofuren? Bespreek dit met 
je werkgever. Je werkgever geeft de 
uren waarover jij pensioen wilt blijven 
opbouwen aan ons door. Je werkgever 
brengt de premie over de verlofuren bij 
jou in rekening.   

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders allebei 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen. 
Als jij betaald ouderschapsverlof opneemt, dan bouw je geen pensioen op over je verlofuren. 
Je kunt er wel voor kiezen om pensioen op te blijven bouwen. 
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