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Heeft Pensioenfonds Recreatie genoeg geld om de pensioenen van nu en 
later te kunnen betalen? De beleidsdekkingsgraad geeft hier antwoord op. 
Door de ontwikkeling van de beleidsdekkingsgraad bij te houden, weet u 
beter hoe uw pensioen ervoor staat. 

De beleidsdekkingsgraad van 
Pensioenfonds Recreatie was in 
augustus 98,7%. Dit jaar hoeven 
we de pensioenen niet te verlagen. 
Maar onze financiële situatie 
moet wel verbeteren. In elk geval 
kunnen we de komende jaren de 
pensioenen niet verhogen.
 
Herstelplan
Omdat onze financiële situatie 
al langere tijd niet goed genoeg 
is, hebben we een herstelplan 
opgesteld. Hierin leggen wij vast 
in welke mate ons fonds naar 
verwachting kan herstellen en 
welke (eventuele) maatregelen we 
nemen om de financiële situatie te 
verbeteren. Dit plan is goedgekeurd 
door De Nederlandsche Bank (DNB). 
Zo kunnen we de pensioenen nu én 
in de toekomst uitbetalen.     

Hoe is onze financiële situatie?

Meer weten? 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/
beleidsdekkingsgraad



“Ik verhuis naar het buitenland. Wat moet ik doen?”
Vraag het de expert! 
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Uw ex-partner heeft 
wettelijk recht op de 
helft van het pensioen 
dat u tijdens het 
huwelijk of geregistreerd 
partnerschap opbouwde. 
Zo’n verdeling heet 
‘verevening’. Uw ex-
partner ontvangt dan een 
eigen pensioen en uw 
pensioen wordt lager.

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

Wat gebeurt er als… 

“Tot de dood ons scheidt”. Toch gaat het niet altijd goed. Als u 
uit elkaar gaat, dan moet er veel geregeld worden. Ook voor uw 
pensioen. Hoe precies, dat hangt af van uw situatie. We leggen 
het kort voor u uit. 

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

Woont u samen?
Dan wordt het pensioen 
dat u hebt opgebouwd niet 
verdeeld. Er is namelijk geen 
wettelijk recht. Ook niet als 
u een samenlevingscontract 
had afgesloten.

U mag ook samen iets 
anders afspreken. Deze 
afspraken moet u dan 

“Verhuizen naar een warm land om 
daar te genieten van uw pensioen? 
Groot gelijk! Maar houd rekening 
met een aantal dingen. Als u naar het 
buitenland verhuist, moet u zich bij uw 
gemeente uit laten schrijven als inge-

Wist u ook dat u misschien belastingvrij-
stelling kunt krijgen? Nederland heeft 
afspraken gemaakt met een aantal 
landen over welk land belasting mag 
heffen. Bij de Nederlandse Belasting-
dienst kunt u vrijstelling aanvragen van 
inhouding loonbelasting. Kijk voor meer 
informatie op www.belastingdienst.nl.

Ook ontvangt u elk najaar het formulier 
‘Bewijs van leven’. Dit vult u één keer per 
jaar in. Belangrijk hoor! Want doet u dit 
niet, dan krijgt u geen pensioen. Als er 
kosten zijn voor het overmaken van het 
pensioen naar een buitenlandse bank, 
dan zijn deze voor uw rekening.”     

zetene uit de Basisregistratie Personen 
(BRP). Dan ontvangen wij uw adres 
vervolgens via de Registratie Niet-Inge-
zetenen (RNI). Verhuist u in het buiten-
land, dan geeft u zelf uw nieuwe adres 
door aan de RNI. 

Heeft u ook een vraag? 
Onze experts van de pensioendesk helpen u graag 
verder! Bel via (050) 52 25 020, of mail naar 
deelnemer@pensioenfondsrecreatie.nl. 

Meer lezen? 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/uitelkaar

vastleggen in een einde 
samenlevingscontract of 
notariële akte.

Als u overlijdt
Als u overlijdt, kan het zijn 
dat uw ex-partner recht 
heeft op (een deel van 
het) partnerpensioen. 
Dit noemen we bijzonder 
partnerpensioen.   



Kiest u ook  voor digitaal?
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Wist u dat digitale post zo’n € 0,68 per persoon per keer 
bespaart? Kies daarom voor digitaal! Bovendien ontvangt 
u dan sneller uw pensioenpost en kunt u uw pensioenpost 
altijd veilig bekijken, wanneer u wilt en hoe u wilt. U raakt 
uw post nooit meer kwijt, want alles staat overzichtelijk bij 
elkaar. 
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door AVG

Ga naar www.pensioenfondsrecreatie.nl/inloggen, log in 
met uw DigiD en geef uw keuze aan ons door. Zo kunnen wij u 
informeren over uw pensioen op de manier zoals u dat wenst. 

Heeft u uw keuze al eens aan ons doorgegeven? Bedankt!  

In het kader van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn onze 
reglementen aangepast. Het gaat om het pensioenreglement en het reglement Anw-pensioen. Het aangepaste 
pensioenreglement kunt u bij ons opvragen. Ook staan de nieuwe versies op onze website:  
 www.pensioenfondsrecreatie.nl/downloads    

Hoe ging het in 2017? Ieder jaar maken we een jaarverslag. Hier vindt 
u alle belangrijke cijfers, het bestuursverslag en een overzicht van onze 
financiële situatie. Zo weet u hoe Pensioenfonds Recreatie in 2017 
heeft gepresteerd. Hebben we bijvoorbeeld geld kunnen besparen? En 
welke ontwikkelingen zijn aan bod gekomen?  Lees het op 
www.pensioenfondsrecreatie.nl/jaarverslag   

Wijzigingen reglementen  

Alles weten   

door AVG

over 2017?



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
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Benieuwd naar ons verhaal? 
Waarom heeft de recreatiesector eigenlijk een eigen pensioenfonds? Eén van de oprichters, 
Cees Bruinenberg, legt dit uit. Als pensioenfonds vinden we het ook belangrijk om te weten wat 
werkgevers en medewerkers vinden. Daarom gingen we op bezoek bij Recreatiepark TerSpegelt 
en gingen we in gesprek met Michel Huigevoort en Tamara Smets. Benieuwd naar ons verhaal? 
Bekijk de video op: www.pensioenfondsrecreatie.nl/vrij

Cees Bruinenberg, één van de founding fathers van Pensioenfonds Recreatie, vertelt over 
de oprichting van het eigen pensioenfonds voor de recreatiesector. “Vroeger was er niet 
één cao voor de sector. Daardoor waren er grote verschillen in de arbeidsvoorwaarden van 
medewerkers. Dit was niet uit te leggen. Vanuit de sector was er sterke behoefte aan één cao 
met een eigen pensioenregeling en pensioenfonds. Toen is Pensioenfonds Recreatie ontstaan.”

 “Goede medewerkers zijn ons kostbaarste bezit”, vindt Michel Huigevoort, directeur 
van Recreatiepark TerSpegelt. “Naast een eigen cao is een goede pensioenregeling van 

groot belang. Helemaal als we ook in de toekomst mensen warm willen krijgen om in 
deze sector aan de slag te gaan. Dit kunnen we alleen doen als we mensen nu, maar 

ook later, financiële zekerheid kunnen bieden.”

 “Je medewerkers een goed arbeidsvoorwaardenpakket bieden, 
levert uiteindelijk tevreden gasten op”

“Wij willen onze medewerkers in de watten leggen”

Ook spreken we met Tamara Smets, receptioniste bij Recreatiepark TerSpegelt. 
“Ik merk vaak dat mijn werkgever een stapje extra zet door mij veel vrijheid te geven in 
mijn werkzaamheden. Dat is fijn! Veel medewerkers hier beginnen met een stage, maar 
ze blijven hangen, omdat ze gewoon niet weg willen. Ook ik ben zo begonnen.”

 “Mijn werkgever geeft mij veel vrijheid”


