Arbeidsongeschiktheid,
extra ouderdomspensioen en
anticumulatie
Wat betekent dat precies?

Wat is anticumulatie bij arbeids
ongeschiktheid, waarom vindt dit plaats
en wat zijn de gevolgen voor het extra
ouderdomspensioen bij het Rabobank
Pensioenfonds?

Extra ouderdomspensioen in uw pensioenoverzicht
Als voor u een extra ouderdomspensioen is verzekerd, wordt in
de pensioen- en conversieoverzichten die u van het pensioen
fonds heeft ontvangen bij het extra ouderdomspensioen het
volgende vermeld:
Het extra ouderdomspensioen is afkomstig uit het voormalig
prepensioen (als gevolg van de omzetting van de pensioenregeling
per 1 januari 2006). In geval van arbeidsongeschiktheid wordt het
extra ouderdomspensioen verplicht en conform het pensioen
reglement omgezet in een prepensioenuitkering tot 65 jaar. Deze
omzetting is van toepassing indien u arbeidsongeschikt bent op
62-jarige leeftijd, of arbeidsongeschikt wordt tussen uw 62- en
65-jarige leeftijd. De mate waarin u op dat moment arbeidsonge
schikt bent, is bepalend of het extra ouderdomspensioen geheel of
gedeeltelijk wordt omgezet in prepensioen. Op de prepensioen
uitkering worden de uitkeringen in verband met arbeidsongeschikt
heid die u ontvangt in mindering gebracht. Dit heet anticumulatie.

Hoe vindt anticumulatie plaats?
Op het prepensioen wordt in mindering gebracht:
• de uitkering van het UWV
• de eventuele loonaanvulling van uw werkgever
• het arbeidsongeschiktheidspensioen van het Rabobank
Pensioenfonds.
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Pensioenreglement 2014
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WANNEER INFORMEREN WE U?
Ieder jaar ontvangt u een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)
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In deze brochure vindt u op een eenvoudige en toegankelijke wijze
informatie over anticumulatie. Onvolkomenheden en interpretatie
verschillen kunnen hiervan het gevolg zijn. Daarom kunt u aan deze
brochure geen rechten ontlenen.
Meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan
contact op met het Klant Contact Center van het Rabobank

Pensioenfonds: telefoonnummer 030 – 669 37 77 op werkdagen van
8.00 – 18.00 uur; email: rabopensioen@achmea.nl.
Meer informatie over uw pensioenregeling, vindt u onder andere op
het HR-portaal en in de CAO. Behoefte aan een persoonlijk advies over
de gevolgen voor uw pensioenopbouw? Maak dan een afspraak voor
een adviesgesprek met een Financieel Adviseur/Private Banker van de
Rabobank.
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