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In deze nieuwsbrief: 
  Op weg naar een nieuw pensioenstelsel
  Het jaar 2021 in het kort
  Partnerpensioen uitruilen als je uit dienst gaat 
  ANW-pensioen, iets voor jou?

Je hebt er vast al iets over gehoord. In uiterlijk 2027 gaan alle pensioenfondsen 
over naar een nieuw pensioenstelsel. Ook het pensioen bij Pensioenfonds 
Recreatie gaat door het nieuwe pensioenstelsel veranderen. Maar wat 
verandert er? En waarom is dat nodig? 

Op weg naar een nieuw pensioenstelsel

Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie    Juli 2022

Een nieuw pensioenstelsel is nodig, 
maar de sterke punten blijven
Het nieuwe pensioenstelsel past 
beter bij onze maatschappij en de 
arbeidsmarkt. We werken steeds 
minder vaak ons hele leven voor 
dezelfde werkgever. We worden met 
zijn allen steeds ouder, en genieten 
daardoor langer van ons pensioen. Dat 
betekent dat er meer geld nodig is voor 
pensioen. Ook konden pensioenen 
lange tijd niet meebewegen met 
de economie. Daarom werkte het 
kabinet de afgelopen jaren samen 

met pensioenexperts, werkgevers 
en werknemers aan een nieuw 
pensioenstelsel. Daarin staan afspraken 
over de pensioenen en AOW.
Werknemers en werkgevers blijven 
samen betalen voor pensioen. En je 
krijgt nog steeds pensioen zolang je 
leeft. In het nieuwe stelsel is je pensioen 
directer gekoppeld aan de economie. 
De hoogte van je pensioen is daardoor 
onzekerder. Maar je pensioen kan dan 
wel meegroeien met de stijging van 
de prijzen. Naast pensioen ontvang je 
AOW, een uitkering van de overheid. 

Daaraan verandert weinig. De AOW-
leeftijd stijgt nog wel, maar minder snel 
dan eerst was afgesproken.

Wat verandert er wel?
De pensioenen zijn directer gekoppeld 
aan de economie. Het pensioenkapitaal 
gaat omlaag als het economisch minder 
gaat en omhoog als het economisch 
goed gaat. Hoe jonger je bent, hoe meer 
je pensioenkapitaal gaat schommelen. 
We nemen dan namelijk meer risico 
met beleggen. Want je hebt ook 
meer tijd om pensioenkapitaal op te 
bouwen. De regels zorgen er wel voor 
dat de bewegingen niet te groot worden. 
Bovendien worden ze kleiner als je 
ouder wordt.

Lees verder pagina 2 >

In 2020 spraken het kabinet, werkgevers en werknemers af dat er een nieuw 
pensioenstelsel zou komen. Die afspraken legt het kabinet nu vast in een nieuwe 
wet. De Tweede en Eerste Kamer moeten deze wet dit jaar nog behandelen. Nog 
niet alle details zijn duidelijk. Maar wij zijn druk bezig met de voorbereidingen en 
houden je op de hoogte als er nieuwe ontwikkelingen zijn.   

Welke stappen moeten we zetten naar het nieuwe stelsel?
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Planning
Een nieuwe pensioenregeling is er niet zomaar.  
Hieronder zie je welke stappen al zijn gezet.  
En de stappen die nog komen.

 2019-2021   Het pensioenakkoord is gesloten en uitgewerkt in een 
‘conceptwetsvoorstel Toekomst Pensioenen’.

      2021  Het kabinet behandelt de reacties op het 
conceptwetsvoorstel. Hierdoor kan er nog wat 
veranderen. Deze stap heeft wat vertraging opgelopen.

 2022  Het wetsvoorstel gaat naar de Tweede kamer en 
daarna naar de Eerste Kamer. Als zij het voorstel 
goedkeuren, gaat de nieuwe pensioenwetgeving in.

      2023   De Wet toekomst pensioen of een aantal onderdelen gaat in. De 
werkgevers en de vakbonden maken afpsraken over de overstap 
naar de nieuwe pensioenregeling. WIj helpen de werkgevers en 
vakbonden hierbij.

      Uiterlijk 2027  Onze nieuwe pensioenregeling is klaar en gaat in.  
Maar eerder mag ook.
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Pensioenfonds Recreatie schrijft 
elk jaar een verslag over het jaar 
ervoor: het jaarverslag. Om het je 
makkelijk te maken, hebben we de 
belangrijkste cijfers van 2021 op 
een rij gezet. Dit is in het verkort 
jaarverslag. 

2021 was net als 2020 opnieuw 
een bijzonder jaar. Weer speelde 

Het jaar 2021 in het kort

Circa 92.000

Aantal mensen waarvoor wij 
het pensioen verzorgen

De totale pensioenpot
1,2 miljard euro

Zoveel geld gaven we uit
3,3 miljoen euro

Onze beleidsdekkingsgraad 
op 31 december 2021

101,8%

Als je ouder wordt, nemen we steeds 
minder risico. Ben je met pensioen, dan 
schommelt je pensioen zo min mogelijk. 
Maar je pensioen kan elk jaar wel een beetje 
veranderen. Je krijgt meer inzicht in jouw 
pensioenpot. Dit is het bedrag dat voor jouw 
pensioen beschikbaar is. We maken ieder 
jaar een inschatting van het pensioen dat 
je kunt verwachten als het meezit met de 
economie, maar ook als het tegenzit.

Verder wordt er gewerkt aan één 
overkoepelende regeling voor 
partnerpensioen. In het kort: overlijd je voor 
je pensioendatum? Dan krijgt je partner 
maximaal 50% van je salaris. Overlijd 
je na je pensioendatum, dan hangt de 
hoogte van het partnerpensioen af van het 
pensioenkapitaal dat je hebt opgebouwd.   

de coronacrisis een grote rol. Maar 
we wisten toch te groeien: voor 
meer werkgevers, deelnemers en 
gepensioneerden mogen we het 
pensioen verzorgen. We heten hen 
als #Gastvrij Pensioenfonds hartelijk 
welkom! En ook fijn: we wisten de 
beleidsdekkingsgraad te laten stijgen. 
Hiernaast staan al enkele belangrijke 
cijfers over 2021.    

Vervolg van voorpagina

Benieuwd naar meer?  
Lees het verkort jaarverslag: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/verkortjaarverslag 
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Je geeft daarvoor een deel van je 
ouderdomspensioen op. Dat heet 
uitruil. Die uitruil kun je regelen vlak 
voordat je met pensioen gaat. Of 
op het moment dat je een partner 
krijgt. Bijvoorbeeld omdat je gaat 
samenwonen of je trouwt. Na die 
uitruil weet je dat je partner recht heeft 
op partnerpensioen. Ook nadat je met 
pensioen gaat.

Uit dienst
Maar wat gebeurt er als je uit 
dienst gaat? Dat hangt ervan af. Is 
je volgende werkgever ook actief in 
de recreatiebranche? Dan neem je 

jouw pensioenregeling mee, met de 
afspraken die je hebt gemaakt over 
partnerpensioen. 

Als je niet blijft werken in de 
recreatiebranche, let dan even op. 
Had je al ouderdomspensioen geruild 
voor partnerpensioen? Prima! Dat 

Heb je vragen over uitruil bij uit dienst gaan? 
Neem dan gerust contact op met onze Pensioendesk. We zitten van maandag tot 
en met vrijdag voor je klaar tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Bel (050) 52 25 020.
E-mailen kan ook: deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. 

Partnerpensioen uitruilen 
           als je uit dienst gaat

partnerpensioen blijft dan gewoon 
staan. Maar als je nog niet had 
geruild, dan is uit dienst gaan hét 
moment om dat partnerpensioen 
te regelen. We vragen je dan of je 
ouderdomspensioen wilt omruilen 
voor partnerpensioen. Het is goed om 
daar van tevoren over na te denken.   

Bij Pensioenfonds Recreatie kennen we partnerpensioen. Partnerpensioen is het pensioen 
dat jouw partner ontvangt als jij overlijdt. Als je overlijdt terwijl je in dienst bent, ontvangt 
je partner automatisch partnerpensioen. Dit geldt meestal ook als je (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikt bent en pensioen opbouwt. Maar je partner kan ook partnerpensioen 
krijgen als je overlijdt nadat je met pensioen bent gegaan. 

Benieuwd naar meer?  
Lees het verkort jaarverslag: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/verkortjaarverslag 
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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 

Of Anw-pensioen wel of niet iets voor 
je is, hangt van je persoonlijke situatie 
af. Op onze website staat een handige 
check waarmee je kunt uitzoeken of 
Anw-pensioen bij je past. Ook vind je er 
een rekentool waarmee je de premie 
kunt berekenen. 

Kies je voor Anw-pensioen? 
Geef dit dan binnen 5 maanden na 
de start van je nieuwe baan door  
aan je werkgever. Je kunt je ook  
later nog aanmelden als je een 
partner krijgt of een kind hebt 
gekregen.    

Check of Anw-pensioen iets voor 
je is op onze website. Hier vind 
je ook alle andere informatie 
die je nodig hebt, inclusief de 
rekentool. 
pensioenfondsrecreatie.nl/
anw-pensioen 

Anw-pensioen: 
iets voor jou?

Je partner krijgt na jouw overlijden als deelnemer van het fonds een 
partnerpensioen. Maar wist je dat je de mogelijkheid hebt om een extra 
pensioenuitkering voor je partner te regelen? Dat heet Anw-pensioen. 
Hiervoor betaal je extra premie. 
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