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Geachte meneer, mevrouw,

Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte over uw pensioen, uw pensioenfonds en de
ontwikkelingen in pensioenland. Via ‘Mijn pensioen’ heeft u altijd direct inzicht in uw situatie en kunt u
makkelijk ook zelf wijzigingen doorgeven.

Geen pensioenverlaging in 2022 door gebruik van de vrijstellingsregeling
Zoals bij elk pensioenfonds kunnen ook bij Het nederlandse pensioenfonds de pensioenen verlaagd
worden als de financiële positie daarom vraagt. Het nederlandse pensioenfonds doet er alles aan om de
kans op verlaging van pensioenen zo klein mogelijk te houden.
De beleidsdekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep was per einde 2021 98% en lag daarmee
onder de minimale dekkingsgraad van 104%.
Om te voorkomen dat de pensioenen in 2022 verlaagd zouden moeten worden heeft het bestuur van Het
nederlandse pensioenfonds besloten om gebruik te maken van de vrijstellingsregeling. Lees hier meer
over vrijstellingsregeling en de financiële positie van Pensioenkring Randstad Groep.
Let op: als de financiële situatie van Pensioenkring Randstad Groep niet verbetert, is een verlaging van
de pensioenen in de toekomst nog steeds mogelijk.

Nieuwe samenstelling belanghebbendenorgaan
Het belanghebbendenorgaan (BO) behartigt samen met het bestuur uw pensioenbelangen. In het BO van
Pensioenkring Randstad Groep zitten vertegenwoordigers van de werkgever, de gepensioneerden en de
vroegere werknemers.

Per 1 januari 2022 is de samenstelling van het BO gewijzigd. Er was een vacature namens de
pensioengerechtigden en een vacature namens de vroegere werknemers. Voor de vacature van de
pensioengerechtigden is Albert Dick Beutick vanuit de Vereniging van Gepensioneerden Randstad Groep
Nederland benoemd. Voor de vacature van de vroegere werknemers waren er acht kandidaten. Daarom is

er een digitale verkiezing georganiseerd waarbij Peter Feld als winnaar uit de bus is gekomen. Beide
heren nemen zitting in het BO zodra hun kandidatuur is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Meer
weten over de taken van het BO en zien wie u belangen vertegenwoordigt? Klik hier.

Onderzoek naar de risicobereidheid
Hoeveel risico wilt u met uw pensioen nemen? Dit was een van de vragen in een groot onderzoek dat
Motivaction eind vorig jaar voor ons heeft uitgevoerd onder de deelnemers en gepensioneerden van
Pensioenkring Randstad Groep. Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel moeten sociale partners en
wij als pensioenfonds een aantal belangrijke keuzes maken. Daarom willen we inzicht hebben in de
wensen en behoeften van onze deelnemers wat betreft beleggingsrisico’s en duurzaam beleggen.
Ruim 26% van de gepensioneerde deelnemers en 6% van de vroegere werknemers van Randstad hebben
aan het onderzoek meegewerkt. Hartelijk dank daarvoor! Hier treft u een samenvatting van de
uitkomsten van het onderzoek over de risicobereidheid aan.

Strategische samenwerking met Cardano en Blue Sky Group
In januari maakte Het nederlandse pensioenfonds bekend een strategische samenwerking te zijn
aangegaan met pensioen-, risico- en vermogensbeheerspecialist Cardano. Voor de uitvoering van de
pensioenregelingen in het nieuwe pensioenstelsel is gekozen voor Blue Sky Group. Daarmee is Het
nederlandse pensioenfonds klaar voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Het wachten is nu op
de definitieve wetgeving. Lees hier het volledige persbericht.

Nieuw pensioenstelsel
Carola Schouten is als minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen verantwoordelijk voor de
invoering van het nieuwe pensioenstelsel. Zij heeft hiervoor op 30 maart 2022 een concept voorstel van
Wet toekomst pensioenen voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als de Tweede Kamer en de Eerste Kamer de
wet aannemen gelden de nieuwe pensioenregels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. Alle
pensioenregelingen moeten uiterlijk vóór 1 januari 2027 zijn aangepast.
Meer lezen over het nieuwe pensioenstelsel en wat het precies inhoudt? Klik dan hier!

Vragen over uw pensioen? Onze medewerkers helpen u graag
Pascale, Francis, Roland, Robert, Sofie, Jimmy, Wim, Victoria en Erik staan dagelijks voor u klaar. Ze zijn
te bereiken via telefoon, e-mail of whatsapp. Heeft u een wat uitgebreidere vraag? Maak dan een
belafspraak via de website. Al uw pensioeninformatie vindt u in uw Pensioen 1-2-3 in ‘Mijn pensioen’. Op

www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringrandstadgroep leest u meer over de BO-leden, de
maandelijkse dekkingsgraad en nieuws uit de kring.

