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In deze nieuwsbrief: 
  We hoeven je pensioen niet te verlagen!    Het jaar 2020 in het kort
  Veel belangstelling voor onderzoek over risico’s en pensioen
  Je pensioen checken was nog nooit zo makkelijk!
  Pensioendesk weet hoe het zit!

De financiële situatie van Pensioenfonds Recreatie is niet gunstig. Dat 
weten we als we naar onze dekkingsgraad kijken; die is nog altijd te laag. 
Toch hebben we goed nieuws voor je: we hoeven jouw pensioen in 2021 
namelijk niet te verlagen. Hoe zit dat precies?

Nieuw herstelplan om onze  
situatie te verbeteren
Onze actuele dekkingsgraad is eind 
maart iets gestegen naar 101%. Bij 
het nemen van besluiten over je 
pensioen, kijken we echter vooral 
naar de beleidsdekkingsgraad. De 
beleidsdekkingsgraad is het
gemiddelde van de actuele 
dekkingsgraden van de laatste 
12 maanden. Onze beleidsdekkings
graad was op 31 december 2020 
lager dan 100%. Daarom moesten 
we een nieuw herstelplan schrijven. 
In ons nieuwe herstelplan staat hoe 
we verwachten te herstellen. En hoe 
snel dat kan.   

Lees verder op pagina 2 >

We hoeven je pensioen 
niet te verlagen!

Wil je ons herstelplan lezen? 
Vraag dan een exemplaar op bij de Pensioendesk: 
(050) 52 25 020 of  deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl.
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Pensioenfonds Recreatie schrijft elk jaar een verslag over het 
voorgaande jaar: het jaarverslag. Om het je makkelijk te maken 
hebben we de belangrijkste feiten en cijfers op een rij gezet. In dit 
‘verkort jaarverslag’ staat onder andere: 
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Meer weten over onze financiële situatie? Check 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/dekkingsgraad2021

Lees het verkort jaarverslag op onze website: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/jaarverslag2020

Gelukkig hoeven we van minister 
Koolmees (Sociale Zaken en  
Werkgelegenheid) de pensioenen niet 
te verlagen als de actuele dekkings
graad op 31 december 2020 hoger dan 
90% was. Dat was bij ons het geval; 
onze actuele dekkingsgraad was op die 
datum namelijk 98,0%. 
Wij kiezen er nu voor om je pensioen 
niet te verlagen. In ons herstelplan 
leggen we uit waarom.

Wij houden je op de hoogte van 
onze financiële situatie. Elke maand 
publiceren we op onze website de 
(beleids)dekkingsgraad. Zo zie je 
meteen hoe we ervoor staan.   

Het jaar 2020 in het kort

Velvolg van voorpagina

Dit zijn 3 belangrijke redenen waarom 
we je pensioen nu niet verlagen
   We denken dat een verlaging van je pensioen niet nodig is om 
weer financieel gezond te worden. 

   We mogen afzien van een verlaging, en we weten dat 
niemand daardoor wordt benadeeld.  

   We moeten je pensioen later misschien wél 
verlagen als het nieuwe pensioenstelsel 
wordt ingevoerd. Als we je pensioen nu al 
zouden verlagen, kunnen we dat niet 
meer terugdraaien. Daarom doen 
we dat nu niet.

Onze financiële 
situatie eind 

2020.

Voor hoeveel 
mensen wij het 

pensioen verzorgen.

Hoeveel 
geld 

wij uitgaven.

Hoe onze 
beleggingen 
het deden.
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Het is goed om regelmatig je 
pensioen te checken, vooral bij 
veranderingen in je leven. Een 
nieuwe baan, samenwonen, 
trouwen en een kind krijgen 
kunnen gevolgen hebben voor je 
pensioen. Check daarom nu snel 
en eenvoudig je pensioen met de 
gratis Pensioenchecker app.

Heb je na de check nog vragen over je pensioen?
Stel ze gerust via deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. 
Onze experts staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.
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Je pensioen checken was nog nooit zo makkelijk!

Download de gratis Pensioenchecker app

 Log in met je DigiD

 Bekijk gelijk je netto AOW én je pensioen

  Weet wat eerder stoppen met werken  
betekent voor je pensioen

 Ontdek wat extra sparen je oplevert

Pensioenfonds Recreatie wil weten hoe jij tegen risico’s aankijkt. Maar ook: 
wat vind jij belangrijk bij duurzaamheid? En wat verwacht je hierin van jouw 
pensioenfonds? 

Veel belangstelling voor onderzoek
            over risico’s en pensioen

Daarom vroegen we een groep 
mensen mee te doen aan een 
onderzoek hierover. Dat waren 
zowel mensen die nog pensioen 
opbouwen als mensen die al een 
pensioenuitkering van ons krijgen. 
Zij konden tot en met 18 maart onze 
vragen beantwoorden. Uit de reacties 
blijkt dat dit soort vragen echt wel bij 
jullie leven.

Maar liefst 671 deelnemers (zowel 
werkenden als gepensioneerden) 
namen in maart de moeite om onze 
vragen te beantwoorden. Genoeg 
om dit een statistisch betrouwbaar 
onderzoek te noemen. Wij zijn hier 

Meer weten over hoe wij beleggen? Ga dan naar:  
www.pensioenfondsrecreatie.nl/beleggen2021
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heel blij mee; jullie antwoorden zijn 
voor ons heel waardevol.

We zijn de resultaten nog aan het 
analyseren. Hierover vertellen we later 
meer op onze website.   
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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

Ook een vraag aan Robert of aan 
één van onze andere experts? 

Stel ‘m via 
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl

Pensioendesk weet hoe het zit!
Onze experts van de Pensioendesk zitten elke werkdag voor je klaar om je vragen te 
beantwoorden. Veel vragen gaan over wat er met je pensioen gebeurt als er iets verandert 
in je leven. Bijvoorbeeld als je met je vriend(in) gaat samenwonen. Moet je dan iets regelen 
voor je pensioen? Onze expert Robert Wubbeling weet hoe het zit.

‘Als je met je vriend of vriendin gaat 
samenwonen, krijgt hij/zij recht op 
partnerpensioen. Je partner krijgt 
dat partnerpensioen uitgekeerd als 
jij komt te overlijden. Misschien niet 
leuk om aan te denken als je net gaat 
samenwonen. Toch is het goed om 
daar even op te letten. 

Voor het partnerpensioen moet 
je wel iets doen. Pensioenfonds 
Recreatie verwacht namelijk 
dat je partner en jij de relatie 
vastleggen bij een notaris, in een 
samenlevingscontract. Anders krijgt 

je partner na jouw overlijden géén 
pensioen van het pensioenfonds. 
Je hoeft het samenlevingscontract 
trouwens niet naar ons op te sturen. 

De partner met wie je samenwoont 
krijgt het partnerpensioen alleen als 
jij overlijdt terwijl je nog pensioen 
opbouwt bij Pensioenfonds Recreatie. 
Tenzij je zelf iets regelt als je ergens 
anders pensioen gaat opbouwen. 
Ga naar de website voor veel meer 
informatie over het partnerpensioen: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/
pensioenpartner   


