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Pensioenfonds Recreatie maakt plannen voor de  toekomst

‘Hoe groter we zijn, hoe lager onze kosten’

Met ingang van dit jaar telt de recreatie
branche niet één, maar twee cao’s. De 
zwembaden en zwemscholen hebben 
nu namelijk een eigen cao. Het is één 
van die ontwikkelingen die van invloed 
zijn op de positie van Pensioenfonds 
Recreatie. ‘We moeten nu in gesprek 
met twee werkgeversorganisaties,’ 
vertelt Eiko de Vries. ‘Dat maakt het er 
misschien niet eenvoudiger op, maar 
is wel heel belangrijk. We willen er als 
pensioenfonds voor de héle sector zijn. 
Om dat voor elkaar te krijgen, moeten 
we eerst voor voldoende draagvlak 
zorgen.’

Ingewikkelder
Het speelveld is ook in andere opzichten 
ingewikkelder geworden. Het is vaak 
niet meer zo duidelijk wat er nu precies 
onder recreatie valt en wat niet. Eiko: 

‘Neem de pretparken. Die hebben 
tegenwoordig ook zwembaden, 
bungalowparken, hotels of campings. 
Het omgekeerde zie je ook. Campings 
die allerlei recreatieactiviteiten 
aanbieden bijvoorbeeld.’ 

Oplossing bieden
Als het om pensioen gaat, kan dat tot 
discussies leiden, weet Eiko. ‘Stel, je hebt 
een zwembad. Dat zwembad maakt 
deel uit van een breed sportcentrum, 
compleet met een tennispark en met 
apenkooien voor de kinderen. Als 
een werknemer dan voor meer dan 
50% voor het zwembad werkt, valt hij 
verplicht onder Pensioenfonds Recreatie. 
Maar misschien geldt voor zijn collega’s 
wel iets anders. Misschien bouwen zij 
pensioen op bij een verzekeraar. Dat 
maakt het er voor de werkgever niet 

makkelijker op. Als Pensioenfonds 
Recreatie willen wij daar een oplossing 
voor bieden.’

Kosten omlaag
Die oplossing is om álle werknemers van 
zo’n breed sportcentrum of pretpark 
onder te brengen bij Pensioenfonds 
Recreatie. Dat heeft een groot voordeel. 
Eiko: ‘Als wij groeien, gaan de kosten 
per deelnemer omlaag. Dan kun je 
denken aan de beleggingskosten. En 
aan de kosten voor de uitvoering van de 
pensioenregeling (administratiekosten, 
red.). Als we die kosten over meer 
deelnemers kunnen verdelen, heeft 
iedereen daar voordeel van. Dus zowel 
de werknemers die nog pensioen 
opbouwen als de gepensioneerden.’

Gesprekken lopen
Eiko vertelt dat de eerste gesprekken 
met pretparken inmiddels lopen. 
Tegelijkertijd werkt Pensioenfonds 
Recreatie het beleid voor de toekomst 
verder uit. ‘In augustus moet alles zijn 
afgerond. Dan presenteren we onze 
plannen aan onze raad van toezicht en 
aan het verantwoordingsorgaan. We 
houden u op de hoogte!’   

De recreatiesector is in beweging. Om goed in 
te kunnen spelen op de nieuwste ontwikkelin-
gen, maakt Pensioenfonds Recreatie plannen 
voor de toekomst. Uitgangspunt daarbij is 
groei. ‘Een groter fonds is in het belang van 
álle deelnemers,’ licht voorzitter Eiko de Vries 
toe. ‘Want hoe groter we zijn, hoe lager onze 
kosten.’   



De beleidsdekkingsgraad is de belangrijkste financiële 
‘meetlat’ voor pensioenfondsen. Pensioenfondsen met 
een lage beleidsdekkingsgraad moeten  in het uiterste 
geval  de pensioenen verlagen. Gelukkig geldt dat dus 
niet voor Pensioenfonds Recreatie. 

Voorlopig geen verhoging
Jaarlijks proberen we uw pensioen te verhogen met 
een toeslag. Dat noemen we ook wel toeslagverlening. 
Door het verhogen van de pensioenen groeit uw 

pensioen mee met de stijgende prijzen. Er zijn strenge 
regels voor toeslagverlening. Pensioenfondsen mogen 
pas de pensioenen verhogen met een toeslag als de 
beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. 

Pensioenfonds Recreatie heeft de afgelopen jaren de 
pensioenen niet kunnen verhogen. Door onze lage 
beleidsdekkingsgraad verwachten we dat dit ook de 
komende jaren niet mogelijk is.   
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       Geen verlaging 
van de pensioenen in 2017 
Goed nieuws: we hoeven gelukkig de pensioenen dit jaar niet te verlagen. Het was even spannend, maar onze 
beleidsdekkingsgraad stijgt weer voorzichtig. 

Beleidsdekkingsgraad maart 2017

Herstelplan

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds 
Recreatie is al langere tijd niet voldoende. Daarom 
hebben we een herstelplan. In ons herstelplan staat 
welke maatregelen we nemen om de financiële 
situatie te verbeteren. Het herstelplan vindt u op 
onze website.

96,7%
Onze beleidsdekkingsgraad staat al 
langere tijd onder druk. Dat komt 
vooral door de lage rente. Toch is er 
een lichtpuntje: in maart 2017 steeg 
onze beleidsdekkingsgraad, van 96,5% 
naar 96,7%.



nieuwsPensioen 3

Wat als… u gaat scheiden 

Daar moet ik toch even over 
nadenken...

Heeft u een relatie? Dan hoopt u natuurlijk nog heel 
lang gelukkig samen te zijn.

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd 
partnerschap? Dan zijn er twee manieren om het 
pensioen te verdelen.

U mag ook samen iets anders afspreken. Deze afspraken 
moet u dan vastleggen in een echtscheidingsconvenant 
of notariële akte.

Als u overlijdt, kan het zijn dan uw expartner een deel 
van het partnerpensioen krijgt. Dit noemen we bijzonder 
partnerpensioen. Dit geldt ook als u samenwoonde. 

Helaas gaat het niet altijd goed. En dan moet er veel 
geregeld worden. Ook voor het pensioen.

Uw expartner heeft wettelijk recht op de helft van 
het pensioen dat u tijdens het huwelijk of geregis
treerd partnerschap opbouwde. Zo’n verdeling heet 
‘verevening’. Uw expartner ontvangt dan een eigen 
pensioen en uw pensioen wordt lager.

Woont u samen? Dan wordt het pensioen dat u 
hebt opgebouwd niet verdeeld. Ook niet als u een 
samen levingscontract had afgesloten.

Meer informatie vindt u ook op onze website  
www.pensioenfondsrecreatie.nl. U kunt mailen naar 
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl of bellen op 
(050) 52 25 020. 



Hieronder ziet u aantal (voorlopige) cijfers van ons pensioenfonds. Wilt u meer 
weten? U kunt op onze website het jaarverslag downloaden.

Realisatie: 
Hoewel deze nieuwsbrief met 
de grootste zorg is samenge
steld, kunt u er geen rechten 
aan ontlenen. Het pensioenre
glement is leidend.

Onze cijfers
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Heeft u vragen?
Postbus 5199
9700 GD  Groningen
Telefoon: (050) 52 25 020
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2016:   18.484

2015:   17.340

2014:   17.307

2013:   16.322

2012:   15.387

2016:   57.526

2015:   55.835

2014:   52.520

2013:   45.492

2012:   40.400

2016:   2.018

2015:   1.742

2014:   1.561

2013:   1.193

2012:   962

2016:   2.503

2015:   2.008

2014:   1.270

2013:   1.502

2012:   1.511

2016:   3.777*

2015:   3.682*

2014:   3.064*

2013:   2.714*

2012:   2.395*

Pensioenfonds Recreatie kan de 
loonheffingskorting toepassen op uw 
pensioen. Maar ontvangt u naast uw 
pensioen nog een ander inkomen, dat 
hoger is dan uw pensioen? Bijvoorbeeld 
AOW of salaris? Dan is het verstandig 
om de korting toe te laten passen op 
het hoogste bedrag. Op die manier 
heeft u er het meeste voordeel van.

Ook belangrijk: zorg ervoor dat u de 
korting maar op één inkomen laat 
toepassen. Anders moet u misschien 

Hoe zit het met  
Over uw salaris betaalt u belasting. Gaat u met pensioen, dan betaalt u 
belasting over uw pensioenuitkering. U kunt een korting op die belasting 
krijgen: de loonheffingskorting. Hierdoor betaalt u minder belasting. 

belasting bijbetalen. En heeft u een 
partner met een eigen inkomen? Dan 
heeft uw partner ook recht op de loon
heffingskorting. 

Kijk voor meer informatie op 
www.svb.nl.  

Elke dag komen er vragen binnen bij onze pensioendesk. Een vraag die veel gesteld wordt, is:

Heeft u ook een vraag voor onze pensioendesk? Bel dan naar (050) 52 25 020. 
Of stuur een email naar deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl.

loonheffingskorting en pensioen? 

Aantal 
deelnemers:

Aantal oud-
deelnemers:

Hoeveel hebben 
we uitbetaald?*

Aantal 
werkgevers:

Aantal 
gepensioneerden:


