
 

 

Missie, Visie november 2021 
 

De missie van het pensioenfonds is om binnen de grenzen van zijn middelen de bij de 

aangesloten ondernemingen werkzame deelnemers en gewezen deelnemers en hun 

nabestaanden, te beschermen tegen de financiële gevolgen van ouderdom en overlijden. 

Met een eigen ondernemingspensioenfonds zijn de invloed en betrokkenheid van werknemer 

en werkgever het grootst. 

 

Het pensioenfonds streeft ernaar een duurzame en betrouwbare partner te zijn voor 

deelnemers en werkgever. Hiertoe voert het fonds een solide financieel beleid dat in 

overeenstemming is met wet- en regelgeving. Het vermogen wordt op een efficiënte en zo 

goedkoop mogelijke manier beheerd waarbij risico’s goed worden gemanaged. 

 

De pensioenregeling en de toeslagverlening zijn minstens gelijkwaardig aan het 

voortschrijdende gemiddelde van de afgelopen vijf jaar van de pensioenregeling en 

toeslagverlening van de Stichting Pensioenfonds Recreatie. 

 

Deze missie is gebaseerd op de volgende visie: 

 

Bij een duurzaam en betrouwbaar pensioenfonds hoort een solide (financieel) beleid. 

Belangrijke onderdelen van het beleid zijn het premie- en toeslagbeleid, de medezeggenschap 

van alle belanghebbenden, de code pensioenfondsen, het beleggingsbeleid en een gedegen 

risicomanagement- en communicatiebeleid. Het handhaven van een solide (financieel) beleid 

vergt veel van het bestuur. Zowel in tijd, kennis als kosten. Het voortbestaan van een eigen 

ondernemingspensioenfonds is dan ook niet vanzelfsprekend. 

 

Het bestuur wil het geld van het pensioenfonds zo beheren, dat alle deelnemers nu en in de 

toekomst een goed pensioen krijgen. Het pensioenfonds wil de pensioenen jaarlijks indexeren 

om de koopkracht voor de deelnemers in stand te houden. Deze indexatie is minimaal gelijk 

aan de indexatie van de Stichting Pensioenfonds Recreatie. De premie die door werkgever en 

werknemer wordt betaald is niet voldoende om de uiteindelijke pensioenen te kunnen 

financieren. Dit betekent dat het pensioenfonds dit behoud van koopkracht moet verdienen 

met beleggen. Het pensioenfonds neemt daarom weloverwogen beleggingsrisico’s, omdat het 

van mening is dat het nemen van beleggingsrisico’s, gemiddeld genomen, op de lange termijn 

beloond wordt met een positief rendement. Het beleggingsrendement moet hoger dan de 

benchmark zijn. Zo probeert het pensioenfonds een zo optimaal mogelijk resultaat voor haar 

deelnemers te realiseren. Het lopen van risico’s betekent ook dat korting mogelijk is en dat 

koopkrachtbehoud niet vanzelfsprekend is. De hoogte van het uiteindelijke pensioen kan dus 

niet gegarandeerd worden. 

 

en strategie: 

 



Het fonds voorziet in het op lange termijn verstrekken van de pensioenen en streeft hierbij naar 

het waardevast houden van de opgebouwde pensioenen, de ingegane pensioenen en de 

premievrije pensioenaanspraken. 

 

Het fonds voert een kostenbewust beleid. Het bestuur toetst en evalueert de uitvoering van de 

pensioenregeling via een eigen ondernemingspensioenfonds periodiek. De kosten per 

deelnemer moeten onder de benchmark van LCP zijn. 

 

De belangrijkste kenmerken van het beleid zijn: 

• neem alleen risico's die je begrijpt en kunt beheersen; 

• kies voor een uitvoering (administratie, vermogensbeheer en advies) die 

kostenefficiënt is; 

• handel inzichtelijk, begrijpelijk, uitlegbaar en transparant. 

 

Betrokkenheid van deelnemers is van groot belang voor het behoud van draagvlak en 

solidariteit. Duidelijke en transparante communicatie, ook over risico’s, staan hoog in het 

vaandel. Het pensioenfonds wil de deelnemers een helder inzicht geven in hun 

pensioensituatie. Het bestuur draagt zorg voor voortdurende ontwikkeling van de eigen kennis 

en vaardigheden. 

 

Om te vast te stellen dat de visie en strategie behaald worden heeft het bestuur een drietal 

kritische succesfactoren opgesteld. 

 

1. De indexatie is minimaal gelijk aan de Toeslagverlening van de Stichting 

Pensioenfonds Recreatie; 

2. De uitvoeringskosten per deelnemer zijn lager dan de benchmark LCP 1.000 - 10.000 

deelnemers. 

3. Het fonds wil niet meer dan 5 klachten per jaar ontvangen over de uitvoering van de 

pensioenregeling. 

 

Deze kritieke succesfactoren worden jaarlijks door het bestuur beoordeeld en zijn een 

belangrijke indicator voor het presteren van het fonds. 


