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Geachte ,

De inflatie is ongekend hoog en dat heeft grote impact op het huishoudboekje van ons allemaal. Een
aantal grote pensioenfondsen heeft voor het eerst in jaren weer pensioenverhogingen doorgevoerd. Dit
werd mede mogelijk gemaakt doordat de overheid tijdelijk de regels wat heeft versoepeld vooruitlopend
op het nieuwe pensioenstelsel. Hierdoor is indexeren (verhogen) mogelijk bij een beleidsdekkingsgraad
hoger dan 105%. Dit was 110%.

Uiteraard zouden wij ook bij Pensioenkring Randstad Groep uw pensioenregeling graag indexeren. Alleen
is onze financiële positie nog steeds niet goed. Eind september was de beleidsdekkingsgraad 101,7%. Dit
is nog ruim onder de 105%. Een verhoging van de pensioenen is dus niet voor Pensioenkring Randstad
Groep weggelegd.

 

Uw pensioen wordt niet verhoogd

Uw pensioen wordt per 1 januari 2023 dan ook niet verhoogd (geïndexeerd). Elk jaar beoordeelt het
bestuur van HNPF mede aan de hand van de beleidsdekkingsgraad in september of de financiële positie
van Pensioenkring Randstad Groep goed genoeg is om uw pensioen aan te kunnen passen aan de stijging
van de prijzen. De beleidsdekkingsgraad bij Pensioenkring Randstad Groep was eind september 101,7%.
Omdat dit lager is dan de vereiste 105% kunnen we uw pensioen per 1 januari 2023 niet verhogen.

Onderstaand de ontwikkeling van de dekkingsgraad van Pensioenkring Randstad Groep. Deze kunt u ook
hier zien.

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=12fGkoHjQfPekZiydkUnXSE0N1QTpvn_ZqgTUYogQnxglXes1HwyxurVu9anY1NTyHc%2B5Q4_S4jVNX4IgNUb1B
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=iJB5Wr7owCw7pGGmZmT2tVCeD7rImjp3J1qU9CizdbZWuu5g1mwg9gwrkETHLHaafPQED97zqTchmDFezstvj1
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Een nieuw pensioenstelsel

De Wet toekomst pensioenen die de overgang naar een nieuw pensioenstelsel moet regelen loopt
vertraging op. De wet zou per 1 januari 2023 ingaan, maar die datum is volgens minister Carola
Schouten 'niet meer haalbaar’. Zij mikt nu op 1 juli 2023. De minister streeft ernaar om het wetsvoorstel
zo snel als mogelijk in werking te laten treden. “Het wetsvoorstel biedt namelijk eerder perspectief op
een koopkrachtiger pensioen, en ook de pensioenopbouw wordt persoonlijker en transparanter", aldus
minister Schouten.

Of het nieuwe pensioenstelsel ook gevolgen gaat hebben voor een
pensioenkring waar geen nieuwe pensioenopbouw meer plaatsvindt
zoals Pensioenkring Randstad Groep, is nu nog niet duidelijk.
Daardoor weten we dus nog niet wat het voor u gaat betekenen.
Uiteraard houden we u op de hoogte. Meer lezen over het nieuwe
pensioenstelsel? Klik dan hier of kijk naar het filmpje. 

 

Een nieuwe HNPF-website en kringpagina

HNPF is klaar voor de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze ontwikkeling wordt onderstreept
door een nieuwe huisstijl en een nieuwe website. Benieuwd? Neem gelijk een kijkje en klik hier.

 

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=ApzEtsdqPpJUFDEVFcKQ9PRuNBI5DAy3RSKJRBouAWT9Y_9yM1w_rBJEJ6fCc_4O4Kiz5nJ4xZP0Nm2InsFZGh
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=jby9v4MnoVE7ddIKtld1rBqHJcugsByyfD7osBp5b1lDxP4TOroEP5eF71F6x3DQ0_Moho9hILyZpkBmRUhzX4
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=G3e1KHlmgezOxkIsEsPd0TT_d9k6rRtiVqEIAyGzKTIabTf0hijm2Jd87CRFA8s6EAfgT%2BaIt09NPDcvnr0zGv
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=y_jyxmHMAmCKDnjPE%2B52Z%2BuOL2i8uxeuuf1YvzDBnCpDuUUlfwAthHV%2B1ZS0Qy0fRYG91M0InQmmudnBa8Bb5M
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Vragen over uw pensioen? De medewerkers van klantbediening helpen u graag

Pascale, Francis, Roland, Robert, Sofie, Wim, Victoria, Jimmy en Erik staan op werkdagen 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’.
Meer informatie over Pensioenkring Randstad Groep vindt u op de eigen kringpagina:
www.hnpf.nl/werknemer/pensioenkring-randstad-groep.

Met vriendelijke groet,

De medewerkers van Het Nederlandse Pensioenfonds

PS: Een totaaloverzicht van al uw pensioenen vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.

Afmelden      Website

U ontvangt deze mail op omdat u deelnemer bent bij Pensioenkring Randstad Groep van Het Nederlandse Pensioenfonds.

https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=iJBi16DNE_6jP3mqp8BKaYosGfLYiTqiW1kzLOCr1obk%2BXCgQ0Ds8T0fpZHV5S3iglc4hWzxKAUIe%2BKiQr4Pxh
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=mIEzzzWJWh0_2Dj5hGaGiMmdo8eFvmdPKYHw9Ek6mgNzmSUWhDeVJGzOCLwFizhja_7wSP1lRGpXzPwpnmFV6O
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=FCwt8MD7uZ_z_xQWcCVDdypiYONjtXNu3peQfJq_zgFDzBtaGt0K_2l6J9yGh97s3D00i8WwoZi7r6lta6gxDx
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=ql0PJcq7GtLcxssmzoHtsdXN7i37brf3GUzAM1vkEdbaYU_cBrAxFrzuDGCJl9LD2%2B1Jk1Qjv_PH%2Bt2iIVHl91
https://e.hetnederlandsepensioenfonds.nl/optiext/optiextension.dll?ID=xugH6fwZDk2O6IM_HlN2V3h%2Bfy55VLSum2erHsnBjIjr6X2BwQF51IoiyW4QRGA_VQ2JRJGfzuth4uukfhXS3G

