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Terug- en voortuitblik  met  Eik o de Vries

2022: niet  het  gemak k eli jk ste jaar

”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 2022. In�atie, rente, oorlog: het was geen makkelijk jaar. En we kijken

kort terug op Eiko’s carrière bij het pensioenfonds.

Interview  Eiko de Vries

In 2023 gaat  de premie niet  omhoog

De sociale partners maakten afspraken over de pensioenregeling van 2023.

Afgesproken is dat de pensioenpremie van 21,8% gelijk blijft en het

opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen omlaag gaat van 1,213% naar

1,170%. We kunnen de pensioenen in 2023 niet verhogen.
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Lees meer

De rek encijfers van 2023 zi jn deels bek end

In 2023 blijft de premie die u afdraagt voor het pensioen van uw medewerker

gelijk. Op de website vindt u de rekencijfers van het nieuwe jaar. We updaten

deze webpagina zodra er meer cijfers bekend zijn.

Rekencijfers

Contactgegevens van uw Oek raïense
werk nemers

Veel bedrijven in de recreatiesector hebben buitenlandse werknemers in dienst

- bijvoorbeeld uit Oekraïne - die hier misschien maar tijdelijk verblijven. Bij

vertrek uit Nederland blijven we graag in contact met hen. Helpt u ons daarbij?

Help ons mee

Wij staan ook  in 2023 graag voor u k laar

Ook in 2023 staan de medewerkers van onze Pensioendesk voor u klaar. Zij

helpen u graag met al uw vragen over pensioen.

Wij zijn bereikbaar via (050) 52 25 040 van maandag tot en met vrijdag van 09.00

tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar werkgever@pensioenfondsrecreatie.nl.
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Neem contact met ons op

Volg ons op LinkedIn

U ontvangt deze mail omdat u zich hiervoor heeft aangemeld.

Wilt u geen berichten meer ontvangen? Geen probleem, meld u dan af.

Wilt u uw e-mailadres aanpassen? Dat kunt u hier doen.
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