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 Interview Daniëlle Meijers: ‘Probeer iedere maand iets opzij te leggen voor later’ 
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Onze financiële situatie 
blijft punt van aandacht

Onze beleidsdekkingsgraad was eind juli 
97,7%, een lichte verbetering ten opzichte 
van juni 2017. De beleidsdekkingsgraad 
geeft aan of we financieel gezond zijn. 

Voorlopig geen 
pensioenverhoging
Door de lage rentestand staat onze 
dekkingsgraad al langere tijd onder druk. 
Daardoor konden wij de pensioenen de 
afgelopen jaren niet verhogen. Een verho-
ging zit er ook de komende jaren niet in. 
Dat komt door strenge regels: we mogen 
pas (gedeeltelijk) de pensioenen verhogen 
als onze beleidsdekkingsgraad hoger is 
dan 110%. 

Plan voor herstel
Onze financiële situatie is op dit moment 
dus nog niet goed genoeg. Daarom heb-
ben we een herstelplan gemaakt. Toezicht-
houder De Nederlandsche Bank heeft in-

gestemd met dit plan. Hierin staat hoe we 
onze financiële situatie willen verbeteren. 
Als dat niet lukt, moeten we de pensioenen 
misschien verlagen.
Het verlagen van de pensioenen is het 
uiterste middel. Ook andere maatregelen 
zijn mogelijk, zoals het verhogen van de 
pensioenpremie, of het verlagen van het 
percentage waarmee pensioen wordt 
opgebouwd.   

We gaven het al eerder aan: Pensioenfonds Recreatie hoeft in 2017 de 
pensioenen niet te verlagen. Toch staan we er financieel nog niet goed voor. 

Meer informatie op onze website

Wilt u meer weten over onze beleidsdekkingsgraad? Of over het 
herstelplan? Kijk dan op onze website: www.pensioenfondsrecreatie.nl.

Nog veel meer informatie over onze financiële situatie vindt u in ons 
jaarverslag. Het laatste jaarverslag (2016) staat op onze website onder ‘Het 
pensioenfonds’.
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De ‘pensioenpot’ raakt niet leeg

Er gaan heel wat verhalen rond over pensioen. Eén daarvan is dat de pensioenpot 
over een paar jaar leeg zou zijn. De hoogste tijd om daar een reactie op te geven, zo 
vond de Pensioenfederatie: 

“In de Nederlandse pensioenpotten zit meer geld dan ooit tevoren. Het totale pensioen-
vermogen in ons land schommelt rond de 1.300 miljard euro. Dat geld is zowel bestemd 
voor gepensioneerden als voor degenen die nu nog werken. Er is dus straks ook voor 
de huidige werknemers pensioen. Het is wél zo dat de pensioenverplichtingen (wat we 
nu en in de toekomst moeten betalen) de afgelopen jaren harder zijn gestegen dan het 
pensioenvermogen. Dat komt vooral door de lage rente. Daarom kunnen veel fondsen de 
pensioenen niet aanpassen aan de prijsstijgingen (indexatie).”  

(Oud-)collega’s aan het woord
Over de toekomst van het pensioenstelsel bestaan veel zorgen en onduidelijkheid. 
Hoe kijken deelnemers van Pensioenfonds Recreatie hier tegenaan? In de interviews geven Anne van Elsloo en  
Daniëlle Meijers hun visie op de toekomst van het pensioenstelsel.

Anne van Elsloo (67) komt uit een echt 
horecagezin. Van jongs af aan hielp hij 
al mee in de stationsrestauratie van zijn 
ouders, in Winschoten. Later werkte 
hij zichzelf bij verschillende hotels en 
restaurants in de provincie Groningen 
op tot chef-kok.

Drie pensioenfondsen
Hoewel Anne zijn hele werkzame leven 
kok is geweest, heeft hij bij drie pen-
sioenfondsen pensioen opgebouwd: 

in de horeca, de zorg én in de recre-
atiebranche. Anne: ‘Ik ben begonnen 
in de horeca. Prachtig werk, maar 
de werktijden vond ik een nadeel. Ik 
vond het ook belangrijk om mijn twee 
dochters te zien opgroeien. Daarom 
ben ik op een gegeven moment als kok 
gaan werken voor een verzorgingste-
huis. Daar waren de werktijden veel 
normaler.’

Fietsen, koken en wandelen
Vanaf 2005, als hij aan de slag gaat in 
het restaurant van vakantiepark Klein 
Vaarwater op Ameland, bouwt Anne 
pensioen op bij Pensioenfonds Recrea-
tie. Na zijn afscheidsfeest in mei 2015 is 
er tijd voor andere dingen. Fietstochten 
maken met zijn vrouw bijvoorbeeld, en 
wandelen met de hond. Overigens blijft 
ook de keuken een vertrouwde om-
geving. Anne: ‘Thuis zorg ik altijd voor 
het eten. En daarnaast kook ik met 

enige regelmaat voor een instelling 
voor mensen met een verstandelijke 
beperking.’

Veranderingen noodzakelijk
Het pensioen van Anne is de afgelopen 
jaren niet verhoogd. Anne: ‘Niet dat 
we ons nu al zorgen maken, want we 
hebben het nog steeds goed. Maar ik 
kan me voorstellen dat jongeren wél 

‘Iedereen moet 

Na een koksloopbaan van bijna vijftig jaar geniet Anne van Elsloo sinds mei 
2015 van zijn welverdiende pensioen.

ongerust zijn over hun pensioen. Ze 
weten niet wanneer ze met pensioen 
kunnen en vragen zich af of er later 
nog wel pensioen over is. Verandering 
is noodzakelijk, maar ik vind wel dat 
iedereen in staat moet zijn om een re-
delijk pensioen op te bouwen. Volgens 
mij kan dat alleen als de pensioenop-
bouw verplicht blijft, in een collectief 
stelsel.’  

Anne van Elsloo, gepensioneerd

een redelijk pensioen kunnen opbouwen’  

Wij hebben het nog steeds goed. Maar ik kan me voorstellen 
dat jongeren wél ongerust zijn over hun pensioen.



Eerder met pensioen blijft mogelijk

De pensioenleeftijd en de AOW-leeftijd schuiven op. Maar dat betekent niet automa-
tisch dat u niet eerder met pensioen kunt. In onze pensioenregeling gaat uw pensioen 
standaard in op de eerste dag van de maand waarin u 67 jaar wordt. Vanaf 60 jaar kunt 
u uw pensioen (gedeeltelijk) laten ingaan. U bouwt dan wel minder pensioen op. We 
moeten uw pensioen dan namelijk over meer jaren uitbetalen. Uw uiteindelijke pensi-
oenuitkering valt daardoor lager uit. 

Wilt u eerder met pensioen?
Neem dan minimaal zes maanden van tevoren contact op met de Pensioendesk.  

‘Probeer iedere maand 
            iets opzij te leggen voor later’
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Aan het woord is Daniëlle Meijers. Daniëlle (28), getrouwd 
en moeder van twee jonge dochters, werkt als toezichthou-
der in het zwembad van Landalpark Hof van Saksen in het 
Drentse Nooitgedacht. Naast toezicht houdt ze zich bezig 
met alle voorkomende werkzaamheden, zoals aquasport 
en peuterzwemmen. Een baan in het zwembad is haar op 
het lijf geschreven. Daniëlle: ‘Ik heb zelf altijd veel gezwom-
men. En mijn keuzevak tijdens mijn sportopleiding was ook 
zwemmen. Wat ik het allerleukste vind? Zwemles geven aan 
kinderen.’

Geboorte kinderen speelde rol
Voor veel jongeren staat pensioen niet erg hoog op de agen-
da. Toch is het onderwerp voor Daniëlle wél gaan leven, en 
niet alleen door de verhuizing. ‘Ook de geboorte van onze 
kinderen heeft een rol gespeeld,’ vertelt ze. ‘Je probeert toch 
het beste te regelen voor je gezin. Daarom heb ik laatst heel 
bewust gekozen voor de nieuwe aanvullende regeling voor 
Anw-pensioen.’

Veel veranderingen 
‘Niemand kan in de toekomst kijken,’ vervolgt Daniëlle. 
‘Maar je ziet dat er veel dingen rond het pensioen ver-
anderen. Neem het moment waarop je AOW krijgt, en je 
pensioenleeftijd. Die schuiven steeds verder op. Dat kan 
wel eens heel lastig worden voor mensen met een zwaar 

beroep. Of voor mensen die administratief werk doen, 
maar die de snelle ontwikkelingen op het gebied van ICT 
en communicatie niet kunnen bijbenen.’ 

Tip voor jongere generatie
Daniëlle zegt benieuwd te zijn welke pensioenmaatregelen 
een nieuw kabinet nog in petto heeft. ‘Ik hoop op een mi-
nister met een goed idee. Maar ik denk dat het belangrijk 

is om ook zélf bewuste keuzes te maken. Dat geldt zeker 
voor de jongere generatie.
Mijn tip aan iedereen: probeer iedere maand iets opzij te 
leggen voor later, ook al is het maar een klein bedrag. Op 
die manier creëer je een extra pensioenpotje en ben je 
minder afhankelijk van wat anderen voor je beslissen.’   

‘Toevallig heb ik me kortgeleden voor het eerst echt in 
mijn pensioen verdiept. Dat had te maken met onze 
verhuizing, waar we een aantal financiële zaken voor 
moesten uitzoeken.’ 

Daniëlle Meijers, toezichthouder zwembad

Je probeert toch het beste te regelen voor je gezin. Daarom heb ik laatst heel bewust 
gekozen voor de nieuwe aanvullende regeling voor Anw-pensioen.



Realisatie: 
Hoewel deze nieuwsbrief met 
de grootste zorg is samenge-
steld, kunt u er geen rechten 
aan ontlenen. Het pensioen- 
reglement is leidend.
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Heeft u vragen?
Postbus 5199
9700 GD  Groningen
Telefoon: (050) 52 25 020
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl
www.pensioenfondsrecreatie.nl

Pensioennieuws

Ook Pensioenfonds Recreatie commu-
niceert het liefst digitaal. De voordelen 
voor u? We kunnen u sneller bereiken. 
Bovendien zorgen we ervoor dat al 
uw belangrijke pensioeninformatie op 
één plek staat. Wel zo handig! Tot slot 
is digitale communicatie ook nog eens 
goedkoper én beter voor het milieu, 
omdat we minder papier gebruiken.

Geef uw e-mailadres 
aan ons door
Om digitaal met u te communiceren, 

hebben we uw e-mailadres nodig. U 
kunt uw e-mailadres doorgeven via 
onze website:  
www.pensioenfondsrecreatie.nl.  
Log in met uw DigiD, ga naar ‘Mijn pro-
fiel’ en vul uw e-mailadres in.
Als u uw e-mailadres aan ons door-
geeft, ontvangt u steeds meer  
pensioeninformatie digitaal.

Maakt u al gebruik van de 
Berichtenbox?
De Berichtenbox is de digitale brieven-

al ontvangen?Hebben wij uw e-mailadres 

Het is een ontwikkeling die al een tijdje aan de gang is: er wordt steeds 
minder ‘papieren’ post verstuurd. Communicatie is tegenwoordig vooral 
digitaal.

bus van de overheid. U ontvangt via 
de Berichtenbox veilig informatie van 
verschillende organisaties. Ook  
Pensioenfonds Recreatie is aangesloten 
op de Berichtenbox.

Om gebruik te maken van de  
Berichtenbox, heeft u een  
MijnOverheid-account nodig. Dat 
account maakt u eenvoudig aan met 
uw DigiD op www.mijnoverheid.nl. Als 
u daar uw e-mailadres opgeeft, stuurt 
de Berichtenbox u een e-mail zodra 
er nieuwe post voor u klaarstaat. Dat 
geldt dus ook voor nieuwe post van uw 
pensioenfonds.  


