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In deze nieuwsbrief: 
  We hoeven uw pensioen niet te verlagen!    Het jaar 2020 in het kort
  Veel belangstelling voor onderzoek over risico’s en pensioen
  “Wanneer krijg ik mijn pensioen?”    Pensioendesk weet hoe het zit!

Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie    Mei 2021

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 u: we hoeven uw 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 uw 
pensioen, kijken we echter vooral 
naar de beleidsdekkingsgraad. 
De beleidsdekkingsgraad is het 
gemiddelde van de actuele dekkings
graden van de laatste 12 maanden. 
Onze beleidsdekkingsgraad 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 uw pensioen  
niet te verlagen!

Wilt u ons herstelplan lezen? 
Vraag dan een exemplaar op bij de Pensioendesk: 
(050) 52 25 020 of deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl.
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Meer weten over onze financiële situatie? Check  
www.pensioenfondsrecreatie.nl/dekkingsgraad

Gelukkig hoeven we van minister 
Koolmees (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) de pensioenen 
niet te verlagen als de actuele 
dekkingsgraad 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 uw pensioen 
niet te verlagen. In ons herstelplan 
leggen we uit waarom.

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

Velvolg van voorpagina

Dit zijn 3 belangrijke redenen waarom we 
uw pensioen nu niet verlagen: 
   We denken dat een verlaging van uw 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 uw pensioen later misschien wél 
verlagen als het nieuwe pensioenstelsel 
wordt ingevoerd. Als we uw pensioen nu 
al zouden verlagen, kunnen we dat niet 
meer terugdraaien. Daarom doen we 
dat nu niet.

Pensioenfonds Recreatie schrijft elk jaar een 
verslag over het voorgaande jaar: het jaarverslag. 
Om het u makkelijk te maken hebben we de 
belangrijkste feiten en cijfers van 2020 op een 
rij gezet. In dit ‘verkort jaarverslag’ staat onder 
andere: 

Het jaar 2020 in het kort

Onze financiële 
situatie eind 2020.

Voor hoeveel mensen wij 
het pensioen verzorgen.

Hoeveel geld 
wij uitgaven.

Hoe onze beleggingen 
het deden.

Lees het verkort jaarverslag op onze website: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/verkortjaarverslag  
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Pensioenfonds Recreatie wil weten hoe u tegen risico’s aankijkt. Maar ook: 
wat vindt u belangrijk bij duurzaamheid? En wat verwacht u hierin van uw 
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/beleggen

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.    

“Wanneer krijg ik  mijn pensioen?”
Wij betalen uw pensioen iedere maand aan u uit. 
De precieze dag kán verschillen, afhankelijk van 
uw bank of een feestdag. 

Wij betalen in 2021 uw pensioen uit op:
 23 juni 2021
 22 juli 2021
 23 augustus 2021
 23 september 2021

 21 oktober 2021
 23 november 2021
 22 december 2021
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www.linkedin.nl/company/pensioenfondsrecreatie

Colofon
Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie

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

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 u klaar om uw vragen te 
beantwoorden. We krijgen weinig vragen van onze gepensioneerde deelnemers. Dat 
is aan de ene kant natuurlijk goed nieuws. Aan de andere kant: misschien weet u ons 
niet te vinden, en blijft u juist met vragen zitten. Dat is nergens voor nodig, stel uw 
vragen gerust! 

Een vraag die we wél regelmatig  
krijgen gaat over de loonheffings
korting. Wat is dat precies? En: wat 
moet ik ermee? Onze expert Robert 
Wubbeling weet hoe het zit.

‘Als u met pensioen gaat, kunt u een 
korting krijgen op de belasting die u 
betaalt. U hoeft dan dus minder 
belasting te betalen. Bijvoorbeeld 
over het pensioen dat u van 
Pensioenfonds Recreatie krijgt. 
Dat belastingvoordeel noemen we 
de loonheffingskorting.

Maar er is wel iets waar u op moet 
letten, zeker als u meer dan één  
inkomen heeft. De loonheffingskorting 

geldt namelijk maar voor één  
inkomen. We zeggen dan officieel:  
u mag de loonheffingskorting maar 
over één inkomen toepassen.

Toen u met pensioen ging, heeft u al 
aangegeven of u loonheffingskorting 
bij Pensioenfonds Recreatie wilde. 
Maar uw situatie kan natuurlijk 
veranderen. Misschien is uw AOW 
inmiddels ingegaan. Of u bent toch 
weer gaan werken, omdat u niet stil 
kon zitten. Dan heeft u dus meer dan 
één inkomen. En dan is de vraag: is 
het nog steeds verstandig om over 
uw pensioen van Pensioenfonds 
Recreatie minder belasting te betalen, 
of over uw andere inkomen? 

Mijn tip: 
Pas de loonheffingskorting toe over 
uw hoogste inkomen. Is uw pensioen
uitkering nog steeds uw hoogste  of 
enige  inkomen? Dan hoeft u niets te 
doen. Krijgt u ergens anders een hoger 
inkomen? Neem dan even contact met 
ons op. U mag ons natuurlijk ook altijd 
bellen of mailen als u hier een vraag 
over heeft!’    

Ga naar de website voor veel meer informatie 
over de loonheffingskorting: 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/loonheffing

https://www.pensioenfondsrecreatie.nl/loonheffing

