VERKLARING
OPDRACHTVERSTREKKING EN OPDRACHTAANVAARDING
ex art. 102a Pensioenwet

DE PARTIJEN:
Betrokken organisaties bij de cao Recreatie, te weten RECRON, FNV Horecabond, FNV
Publiek Belang en CNV Vakmensen (hierna: sociale partners);
en
De stichting Pensioenfonds Recreatie (hierna: het pensioenfonds);
OVERWEGENDE DAT:
Sociale partners verantwoordelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud en wijziging van de
pensioenregeling, zoals deze is vastgelegd in het pensioenreglement van het pensioenfonds,
aan welk pensioenfonds de in het besluit van de Minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid van 15 januari 2009, nr. UAW/CAV/08-26803/04 genoemde werknemers
verplicht zijn deel te nemen.
Naast de genoemde verplichtstelling het pensioenfonds een uitvoeringsovereenkomst sluiten
kan met een werkgever die niet onder de werkingssfeer van het fonds valt, maar die zich op
vrijwillige basis bij het fonds wil aansluiten.
Het pensioenfonds is opgericht door de sociale partners met als doelstelling om de
pensioenregeling zoals deze is vastgelegd in het door het pensioenfonds opgestelde en
vastgestelde pensioenreglement, uit te voeren in overeenstemming met de door sociale
partners verstrekte opdracht tot uitvoering van de pensioenregeling.
Sociale partners en het bestuur van het pensioenfonds dit wensen vorm te geven in een
pensioen a4, dat onderdeel uitmaakt van de collectieve arbeidsvoorwaardenregelingen voor
verblijfsrecreatie en zwembadinrichtingen.
Totdat er overeenstemming is over de inhoud van dit pensioen a4 als volgt wensen overeen
te komen
IN AANMERKING NEMENDE DAT:
Partijen middels deze verklaring uitvoering wensen te geven aan het tweede en derde lid van
art. 102a Pensioenwet;
Partijen middels dit document een tweeledige doelstelling terzake de uitvoering van de
pensioenregeling wensen na te streven en samen te voegen, bestaande uit de verklaring tot
opdrachtverstrekking van sociale partners aan het pensioenfonds en uit de verklaring tot
opdrachtaanvaarding van het pensioenfonds aan sociale partners;
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VERKLAREN DAT:
- Sociale partners aan het pensioenfonds de opdracht hebben verstrekt om de
pensioenregeling zoals deze is vastgelegd in het door het pensioenfonds opgestelde en
vastgestelde pensioenreglement van het pensioenfonds op een betrouwbare, betrokken en
transparante wijze uit te voeren;
- Sociale partners aan het pensioenfonds in het kader van deze opdrachtverstrekking het
pensioenfonds opdraagt om na te streven om de betrokken werknemers en hun
nabestaanden een goed pensioen tegen een aanvaardbare prijs te bieden en zich in te
zetten om hen met heldere communicatie te ondersteunen bij het maken van verantwoorde
keuzes op pensioengebied;
- Sociale partners ernaar streven om de opdrachtverstrekking tot uitvoering van de
pensioenregeling op een zo heldere, duidelijke en tijdige wijze aan het pensioenfonds te
verschaffen;
- Sociale partners ernaar streven om de pensioenregeling zo uitvoerbaar mogelijk te houden
ten einde de pensioenregeling zo efficiënt en effectief uit te voeren alsmede de
uitvoeringskosten zo laag mogelijk te houden.
- Sociale partners ernaar streven om zo veel mogelijk duidelijkheid aan het pensioenfonds te
verschaffen over de doelstelling, het ambitieniveau van de toeslagverlening en de
risicohouding, die ten grondslag ligt aan de pensioenregeling.
- Sociale partners met betrekking tot de pensioenregeling uitgaan van de volgende
doelstelling: de doelstelling van sociale partners met de pensioenregeling is om met
voldoende zekerheid een nominaal pensioen te verstrekken dat op basis van de
beleggingsresultaten met de ingelegde premies wordt opgehoogd met toeslagen. Sociale
partners realiseren zich hierbij dat voor de toeslagen geen reserve wordt gevormd en de
verlening van toeslagen volledig afhankelijk is van het door het pensioenfonds te behalen
rendement. Sociale partners dragen het bestuur op deze doelstelling na te streven binnen
het kader van aanvaardbare risico’s. Sociale partners geven het pensioenfonds hierbij de
opdracht bij het bepalen van het beleggingsbeleid rekening te houden met de afgesproken
premie, toeslagambitie en risicohouding van sociale partners.
- Het pensioenfonds de opdracht tot uitvoering van de pensioenregeling zoals deze is
vastgelegd in het door het pensioenfonds opgestelde en vastgestelde pensioenreglement
aanvaardt in overeenstemming met de statutaire doelstelling van het pensioenfonds,
inhoudende dat het pensioenfonds tot doel heeft om werknemers en gewezen werknemers,
alsmede hun nagelaten betrekkingen te beschermen tegen geldelijke gevolgen van
ouderdom, overlijden en arbeidsongeschiktheid.
- Het pensioenfonds deze statutaire doelstelling uitwerkt in de volgende
beleidsuitgangspunten:
 uitvoering van de pensioenregeling tegen een goede prijs/kwaliteit verhouding;
 solide, integer, transparant en maatschappelijk verantwoord beheer van het belegd
vermogen, zodat kan worden voldaan aan de lopende en toekomstige
pensioenverplichtingen;
 verantwoorde, evenwichtige en heldere communicatie met alle betrokkenen;
 nakoming van wet- en regelgeving;
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streven naar koopkrachtbehoud;
stabiliteit in pensioenopbouw en daarbij behorende pensioenlasten.

- Het pensioenfonds als een goed huisvader zorgdraagt voor het beheer van het
pensioenvermogen ten behoeve van de (opgebouwde) aanspraken van de actieve en
gewezen deelnemers en de pensioenuitkeringen aan de pensioengerechtigden.

Aldus verklaard op:

3 november 2015

Sociale partners:

Het pensioenfonds:

________________________
namens
RECRON

_________________________
namens Stichting
Pensioenfonds Recreatie

________________________
Namens
FNV Horecabond

_________________________
namens Stichting
Pensioenfonds Recreatie

________________________
namens
CNV Vakmensen

________________________
namens
FNV Publiek Belang
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