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Pensioennieuws van Pensioenfonds Recreatie     Juli 2022

In deze nieuwsbrief: 
  Op weg naar een nieuw pensioenstelsel
  Wanneer ontvang ik mijn pensioen?
  Pensioendesk weet hoe het zit
  Het jaar 2021 in het kort

U heeft 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

Een nieuw pensioenstelsel is nodig, 
maar de sterke punten blijven
Het nieuwe pensioenstelsel past beter 
bij onze maatschappij en 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 
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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 
u krijgt nog steeds pensioen zolang 
u 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 krijgt u AOW, een uitkering 
van de overheid. Daaraan verandert 
weinig. 

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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Velvolg van voorpagina

U ontvangt uw pensioen elke maand van ons. Hieronder staan de 
betaaldata van 2022. Afhankelijk van uw bank, heeft u het geld meestal 
dezelfde of volgende dag op uw rekening. 

Betaaldata 2022
  21 juli 2022
  23 augustus 2022
  22 september 2022

  20 oktober 2022
  23 november 2022
  21 december 2022

PlanningWat 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. Voor u 
als gepensioneerde proberen we de 
schommelingen zo beperkt mogelijk 
te houden. Maar uw pensioen kan elk 
jaar wel een beetje veranderen.

U krijgt meer inzicht in uw 
pensioenpot. Dit is het bedrag dat 
voor uw pensioen beschikbaar is. We 
maken ieder jaar een inschatting van 
het pensioen dat u kunt verwachten 
als het meezit met de economie, maar 
ook als het tegenzit.   

Wanneer krijg ik mijn pensioen?

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 ‘conceptwets
voorstel 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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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! 

Waar we wel regelmatig vragen over 
krijgen is de manier waarop we onze 
post naar u sturen. Onze expert Robert 
Wubbeling weet er alles over. 

Pensioenpost digitaal ontvangen
Robert: ‘Regelmatig bellen mensen ons 
met de vraag of ze hun pensioenpost 
zoals de UPO en de jaaropgaves ook 

digitaal kunnen ontvangen. Dat kan 
zeker! We moedigen dat van harte aan. 
Er zitten veel voordelen aan digitale 
communicatie. Het is sneller, makke
lijker en duurzamer. Een deelnemer 
heeft geen papieren administratie 
meer nodig. Alle berichten staan over
zichtelijk bij elkaar, in de eigen beveilig
de omgeving ‘Mijn pensioen’. 

Wilt u zich ook aanmelden hiervoor?
Dat kan heel eenvoudig in diezelfde 
omgeving. Maar u mag ons ook altijd 
bellen als je dat fijner vindt. Dan rege
len we het samen.’

Hoe geef ik een adreswijziging door?
Een andere vraag die vaak binnen
komt, is hoe u een adreswijziging moet 
doorgegeven. Robert: ‘Meestal hoeft 
dat niet. Als een deelnemer verhuist, 
en zijn adres wijzigt bij de gemeente, 
krijgen we dat vanzelf door. Een verhui
zing in of naar het buitenland geeft u 
door aan de Registratie NietIngezete
nen (RNI). Die geven het weer aan ons 
door. Verandert niet uw woonadres, 
maar alleen uw postadres? Dit geeft u 
wél zelf door aan het pensioenfonds. 
Vul daarvoor het formulier ‘Verande
ring postadres’ in.’   
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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

Pensioenfonds Recreatie schrijft 
elk jaar een verslag over het jaar 
ervoor: het jaarverslag. Om het u 
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 

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

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%

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.    
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