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In het nieuws
• Geen pensioenverlaging
• Mis uw UPO niet

Beste
deelnemer,
Gelukkig hoeven we uw pensioen dit
jaar niet te verlagen. De dekkingsgraad
was eind december 2020 hoger dan de
minimumgrens van 90%. Als deze onder
de 90% was geweest, dan hadden wij
uw pensioen moeten verlagen. De
financiële situatie van de pensioenkring
is nog steeds niet goed. De kans is dus
aanwezig dat we volgend jaar uw
pensioen wel moeten verlagen.

Joep
vertelt
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Uw pensioen
altijd inzichtelijk.
Registreer nu!

Raimond Schikhof
directeur pensioenen Randstad Groep
Nederland, voormalig directeur
Randstad-pensioenfonds

Een gedegen voorbereiding
is het halve werk
Ruim een jaar geleden is het Randstad-pensioenfonds overgestapt naar
Het nederlandse pensioenfonds. We praten erover met Raimond Schikhof,
directeur pensioenen Randstad Groep Nederland.

De overgang is heel goed gegaan
De pensioensector is volop in beweging.
Het pensioenakkoord uit de zomer van
2019 leidt ons naar een nieuw pensioenstelsel dat op 1 januari 2026 gereed
moet zijn. Via de speciale kringpagina
van Pensioenkring Randstad Groep op
onze website zullen we u regelmatig
informeren over de ontwikkelingen.

“Januari 2020 was nog wel een spannende maand waarin we ons afvroegen
‘zijn we niets vergeten’ en ‘worden er geen fouten gemaakt’. We hebben veel
energie gestoken in het zo geruisloos mogelijk overdragen van de administratie. Dat is uiteindelijk heel goed gegaan. Het resultaat van een jaar hard
werken met elkaar. 98% van het werk doe je eigenlijk in het jaar vóórdat je
overstapt. Juist daar waar ik het niet verwacht had, verliep het niet helemaal
vlekkeloos. Maar ach, dat hoort ook wel een beetje bij dit soort grote
operaties.”

Wij streven er voortdurend naar om de
kosten per deelnemer zo laag mogelijk
te houden. Daarom zetten we volop in
op digitale communicatie. Want dit
zorgt voor papierbesparing, lagere
kosten en draagt bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Verder zorgt
online communicatie voor een eenvoudige interactie tussen u en Het
nederlandse pensioenfonds. Heeft
u zich nog niet geregistreerd voor
‘Mijn pensioen’? Doe het nu gelijk!
Op pagina 4 leest u hoe u dit doet.

Gewend me met alles te bemoeien

Ik wens u veel leesplezier!

Dan heeft u mogelijk recht op een deel
van het pensioen van uw ex-partner.
En uw ex-partner misschien op een
deel van uw pensioen. Meer informatie
vindt u in ‘Mijn pensioen’.

José Suarez Menendez,
voorzitter van
Het nederlandse
pensioenfonds

“Na 18 jaar verantwoordelijk te zijn geweest, moest ik leren loslaten en ben
je ineens afhankelijk van het bestuur van Het nederlandse pensioenfonds.
Dat was in het begin wel raar. Af en toe moet ik nog wel op mijn handen gaan
zitten. Niet omdat ze het niet goed doen, maar ik ben gewend me met alles te
bemoeien,” zegt Raimond lachend. “Dat past echter niet bij de taken en
LEES VERDER OP PAGINA 2

Recent gescheiden?

Let op: per 1 januari 2022
wijzigen de regels. Houd
onze website in de gaten.
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verantwoordelijkheden van het belanghebbendenorgaan
(BO), waar ik nu lid van ben. De onderlinge chemie
binnen het BO en tussen ons en het bestuur is
overigens heel goed.”

We weten nog niet of we over kunnen naar
het nieuwe pensioenstelsel
“Het nieuwe pensioenstelsel ziet er gunstig uit voor
Pensioenkring Randstad Groep. Het is nog wel de vraag
of wij aan alle voorwaarden kunnen voldoen om ook echt
over te gaan naar het nieuwe stelsel. Eerst moet duidelijk
worden hoe de nieuwe wetgeving er precies uit komt
te zien. Dan weten we welke opties er voor onze
pensioenkring zijn en wat kan.”

Nog niet geregistreerd? Wel doen!
“De meeste mensen die in het verleden pensioen bij het
Randstad-pensioenfonds hebben opgebouwd, werken
alweer ergens anders. Daarom is een digitale band en dus

het doorgeven van uw e-mailadres aan ons zo belangrijk.
Het is belangrijk dat we onze deelnemers kunnen bereiken
als we belangrijke informatie hebben over hun pensioen of
over wijzigingen in de toekomst. Dus ik roep iedereen op
zich te registreren: heeft u dat nog niet gedaan? Doe het
nú! Heeft u vragen? Bel rechtstreeks naar Het nederlandse
pensioenfonds op nummer 06 53 47 73 44. Soms wordt
er nog naar ons oude nummer gebeld, maar dat nummer
stopt per 1 april en dat is geen grapje!”

Het Randstad-pensioenfonds verkeert in staat van
liquidatie. Per 1 januari 2020 heeft het Randstadpensioenfonds alle pensioenrechten en -aanspraken
collectief overgedragen aan Pensioenkring Randstad
Groep van Het nederlandse pensioenfonds.

Pensioenkring Randstad Groep is een gesloten fonds. Dat betekent dat er geen pensioenpremies meer in het fonds
worden gestort en pensioenen alleen nog worden beheerd en uitgekeerd. Medewerkers van Randstad Groep bouwen
sinds 1 juli 2015 pensioen op bij ABN AMRO. De tot 1 juli 2015 opgebouwde pensioenen zijn ondergebracht bij
Pensioenkring Randstad Groep van Het nederlandse pensioenfonds.

In het nieuws
Geen verlaging van uw pensioen in 2021
Het was nog even spannend, maar gelukkig hoeven we uw
pensioen dit jaar niet te verlagen. De actuele dekkingsgraad
van Pensioenkring Randstad Groep was eind vorig jaar
(december 2020) 94,8%. Alleen als de dekkingsgraad op
dat moment lager was geweest dan 90%, hadden wij uw
pensioen in 2021 moeten verlagen.

Eind september 2020 was de beleidsdekkingsgraad van
Pensioenkring Randstad Groep lager dan 110%, namelijk
93%. Daarom kunnen we uw pensioen in 2021 niet
verhogen (indexeren).

Indexatie en uw pensioen

De financiële situatie van Pensioenkring Randstad Groep
is niet goed. Dat komt vooral door de lage rente van de
afgelopen jaren. De dekkingsgraad is te laag en zit al langere
tijd onder het minimaal vereiste vermogen. Pensioenfondsen mogen slechts 5 jaar onder het minimaal vereiste
vermogen zitten. Aan het einde van 2020 bereikte
Pensioenkring Randstad Groep deze grens. Door het
pensioenakkoord zijn de regels voor het verlagen van
pensioenen echter versoepeld. Hierdoor hoeft er geen
verlaging te worden doorgevoerd als de dekkingsgraad
per 31 december 2020 hoger is dan 90%.

Boven 125,7%
We kunnen uw pensioen net zoveel
verhogen als de prijzen.

110% - 125,7%
We kunnen uw pensioen verhogen,
maar minder dan de prijzen.

104,1% - 110%
We mogen uw pensioen niet verhogen.

100% - 104,1%

Uw pensioen wordt niet geïndexeerd
In de regel wordt geld elk jaar iets minder waard. Dit heet
inflatie. Daarom probeert Het nederlandse pensioenfonds
uw pensioen jaarlijks per 1 januari te verhogen. Dat noemen
we ook wel indexatie of toeslagverlening. Of indexatie
mogelijk is, hangt af van de financiële situatie van de
pensioenkring. Om te kunnen indexeren moet de beleidsdekkingsgraad per 30 september van het voorgaande
jaar minimaal 110% zijn.
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We kunnen uw pensioen niet verhogen.
Er is een grote kans dat we uw pensioen
moeten gaan verlagen.

93%*

Onder 100%
We kunnen uw pensioen zeker niet
verhogen. Er is een grote kans dat
we uw pensioen moeten verlagen.
* Beleidsdekkingsgraad september 2020

Als u belt met Het nederlandse pensioenfonds is de
kans groot dat u Joep Koopman aan de lijn krijgt.
Tijd voor een nadere kennismaking. Samen met zijn
9 collega’s is hij verantwoordelijk voor de klantenservice
van Het nederlandse pensioenfonds.

De verscheidenheid aan taken maakt het
juist zo leuk
“Ons team bestaat uit allemaal ‘allrounders’. Onze taken
wisselen: van telefoon opnemen, e-mails beantwoorden,
tot berekeningen maken als iemand eerder met pensioen
wil. Gaan mensen scheiden of willen ze hun pensioen
meenemen als ze van baan veranderen, die wijzigingen
verwerken wij zelf in de administratie.

Joep
vertelt

Ook zetten we de maandelijkse pensioenuitkeringen klaar.
Het combineren van deze verschillende taken is een
uitdaging, maar maakt het ook juist zo leuk.”

Heeft u zich nog niet geregistreerd?
Dan heeft u onlangs van ons een kaartje ontvangen
(zie afbeelding) met daarop uw toegangscode. Enkele
dagen later volgde uw dossiernummer. Met deze codes
kunt u zich registreren voor het portaal ‘Mijn pensioen’.
Hoe dit precies werkt leest u op pagina 4. Heeft u vragen,
neem dan contact op met mij of een van mijn collega’s
via 06 53 47 73 44. We helpen u graag!

Veelgestelde vragen

?

Wanneer ontvang ik mijn UPO?
Jaarlijks stellen wij een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
voor u beschikbaar op ‘Mijn pensioen’. Het UPO geeft een
overzicht van uw pensioenaanspraken in Pensioenkring
Randstad Groep. Alleen als u zich registreert voor
‘Mijn pensioen’ ontvangt u van ons een e-mail als
uw UPO klaarstaat. Of u krijgt een melding via de
Berichtenbox van Mijn overheid.

Waar kan ik een compleet overzicht
vinden van mijn inkomen later?
Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u een totaaloverzicht van al uw opgebouwde pensioen, inclusief de AOW.
Zo heeft u een compleet overzicht van uw inkomen later.
U kunt hiervoor ook de Pensioenchecker-app downloaden
die door de pensioensector is ontwikkeld. Kijk voor meer
informatie op www.pensioenchecker.org.

Bent u 55 jaar of ouder?
Wilt u weten welke keuzes
u straks kunt maken?
Maak dan kennis met een van onze pensioenregisseurs. Zij helpen u inzicht te krijgen in uw
pensioen. Dan weet u of u straks voldoende
inkomen heeft. En welke keuzes u kunt maken
met uw pensioen. Maak via onze website een
belafspraak met één van onze pensioenregisseurs
of kijk op www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/
pensioenregisseur voor meer informatie.

Tip
Iedere maand publiceren we de dekkingsgraad op een speciale webpagina met al het relevante pensioennieuws van uw
kring. U ziet er bijvoorbeeld wie uw belangen vertegenwoordigen, een overzicht van de meest gestelde vragen, de actuele
dekkingsgraad en u heeft er rechtstreeks toegang tot uw eigen pensioenportaal ‘Mijn pensioen’. Neem dus snel een kijkje
op: www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringrandstadgroep

Het nederlandse pensioenfonds
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‘Mijn pensioen’ registreer en log in!
Uw pensioen altijd inzichtelijk!
Op de webpagina van Pensioenkring Randstad Groep ziet u:
• Wie uw belangen vertegenwoordigen
• Actuele informatie over de dekkingsgraad
• Nieuws
• Directe toegang tot uw eigen persoonlijke
pensioenportaal ‘Mijn pensioen’

Op www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioen
kringrandstadgroep heeft u alle informatie bij elkaar
en u kunt er direct inloggen in ‘Mijn pensioen’.

Stap 1
Klik op de gele button ‘Mijn pensioen’

Stap 2
U komt dan direct in ‘Mijn pensioen’ Kies voor deelnemer

Stap 3
Kies voor registreren, als u dit nog niet heeft gedaan.
U hoeft zich alleen de eerste keer te registreren.
Klik vervolgens op Login.
Nu heeft u altijd toegang tot uw pensioengegevens! Alle
informatie over uw pensioenregeling en uw pensioenpost
staan overzichtelijk bij elkaar. Als er nieuws is over uw
pensioen, laten we dat per e-mail aan u weten.
Handig voor u en beter voor het milieu.

Verhuisd?

Inloggegevens kwijt?
Stuur een mail o.v.v. uw naam, dossiernummer en
vermelding van Pensioenkring Randstad Groep naar:
registreer@hetnederlandsepensioenfonds.nl.

Binnen Nederland ontvangen wij automatisch uw nieuwe
adres. Dit geldt niet als u verhuist naar het buitenland!
Geef dit aan ons door via ‘Mijn pensioen’.

Colofon Dit is een uitgave van Het nederlandse pensioenfonds/Pensioenkring Randstad Groep
Vragen?

06 53 47 73 44

service@hetnederlandsepensioenfonds.nl

www.hetnederlandsepensioenfonds.nl/pensioenkringrandstadgroep
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”Wie snel wil, gaat alleen. Wie ver wil, gaat samen.”

Het nederlandse pensioenfonds

