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Kun je deze e-mail niet goed lezen? Schakel dan afbeeldingen voor deze e-mail in of bekijk de online versie.

februari 2023

Je pensioen in 2023

Pensioenfonds moet  stev ig aan het  stuur zit ten

”Deze tijden doen een groot beroep op pensioenfondsen om stevig aan het

stuur te blijven zitten.” Aan het woord: voorzitter Eiko de Vries. Hij neemt na 22

jaar afscheid van Pensioenfonds Recreatie. In een laatste interview blikt hij

terug op de voorbije periode. In�atie, rente, oorlog: het is geen makkelijke tijd.

En we kijken kort terug op Eiko’s carrière bij het pensioenfonds. 

Interv iew  Eik o de Vries

Wijzigingen v an jouw  pensioenregel ing in 2023

Je pensioen is dit jaar niet verlaagd. En ook de premie blijft gelijk. Wel bouw je

minder pensioen op dan in 2022.

Bek ijk  w at er w ijzigt
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De toek omst  v an jouw  pensioen

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. 

Wat de nieuw e regels voor je betek enen

Betaald ouderschapsv erlof  en pensioen

Sinds 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.

Hoe je pensioen k unt bl i jven opbouw en

Trots op onze nominat ie v oor de Pensioen Pro

Aw ards

De Pensioen Pro Awards zijn de jaarlijkse vakprijzen van Pensioen Pro en het

Financieel Dagblad voor de pensioensector. Wij waren genomineerd in de

categorie Communicatie. We gingen helaas niet met de award naar huis. Wel

zijn we heel trots op onze nominatie! Heldere en optimistische communicatie is

voor ons namelijk heel belangrijk.
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Waarom w e genomineerd w aren

Vragen?

Stel al je pensioenvragen aan ons. Wij helpen je graag verder. Bel (050) 52 25

020 of mail naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. Elke maandag tot en

met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur staan we voor je klaar.

Neem contact  op

Je ontvangt deze e-mail omdat je pensioen bij ons opbouwt.

Wil je geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld je dan af.

Wil je je e-mailadres aanpassen? Dat kun je hier doen.

Pensioenfonds Recreatie, Postbus 5199, 9700 GD Groningen

Disclaimer   |   Privacy   |   Afmelden   |   Contact
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