
Wat betekent dat voor u? 

Wilt u een periode met (onbetaald) verlof? 
Dat heeft gevolgen voor uw pensioen en het 
nabestaanden pensioen waar uw partner 
recht op heeft. Het is daarom belangrijk dat u 
deze brochure goed doorneemt. Dan weet u 
waar u straks aan toe bent. En dan kunt u 
eventueel tijdig maatregelen nemen.

In deze brochure leest u wat wordt bedoeld 
met verlof en wat de gevolgen (kunnen) zijn 
voor het pensioen dat u opbouwt bij het 
Rabobank Pensioenfonds. U leest ook welke 
mogelijkheden u verder heeft.

Verlof bij de Rabobank
Verlof betekent het recht om een periode niet te werken. Binnen 

de Rabobank CAO gelden de volgende vormen van verlof: 

stu dieverlof, zorgverlof (zwangerschaps- en bevallingsverlof, 

vaderschapsverlof, ouderschapsverlof, adoptieverlof, calami-

teitenverlof of korte termijn zorgverlof ) en onbetaald verlof. 

Bij enkele vormen van zorgverlof wordt het laatste salaris 

vol ledig doorbetaald en zijn in de CAO afspraken gemaakt 

die gunstiger voor u zijn dan de wet vereist. Via het HR portaal 

of via de CAO app is de actuele CAO te raadplegen voor meer 

informatie over de verschillende verlofsoorten. Als uw salaris 

volledig wordt doorbetaald, heeft het verlof geen gevolgen 

voor uw pensioen.

Onbetaald verlof is een periode van verlof zonder doorbetaling 

van uw salaris. Voor dit verlof kan bijvoorbeeld het saldo van 

de levensloopregeling worden gebruikt. Als u meer dan één 

jaar in dienst bent, kunt u eens in de twee jaar verzoeken om 

een  periode van onbetaald verlof op te nemen. Het is ook 

mogelijk deels met onbetaald verlof te gaan. In dat geval 

wordt het salaris gedeeltelijk voortgezet. 

Met verlof



Belangrijk!
•  Bespreek uw wens om met verlof te gaan tijdig met  

de werkgever! Uw leidinggevende beslist of en hoe  

lang u met onbetaald verlof kunt.

•  U kunt levensloopverlof opnemen direct voorafgaand  

aan uw pensionering. U moet dit wel minimaal  

zes maanden van te voren aanvragen.

•   Bereken het pensioeneffect van een verlofperiode  

met behulp van de pensioenplanner op  

rabobankpensioenfonds.nl.  

Of vraag een berekening aan bij het Klant Contact  

Center, tel: 030 – 669 37 77.

In deze brochure vindt u op een eenvoudige en toegankelijke wijze 

informatie over verlof. Onvolkomenheden en interpretatieverschillen 

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 verlof, vindt u onder andere op 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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WAT BETEKENT EEN PERIODE MET 
ONBETAALD VERLOF VOOR UW PENSIOEN?
Als u volledig met onbetaald verlof gaat heeft dat gevolgen 

voor uw pensioen. Gedurende de eerste 26 weken van uw 

verlof blijft u voor 50% pensioen opbouwen. Uw werkgever 

betaalt deze opbouw. U betaalt wel, evenredig, uw eigen 

bijdrage voor uw pensioenopbouw.

Wilt u meer pensioen opbouwen, dan betaalt u dit zelf.  

Na 26 weken stopt de 50% pensioenopbouw die uw werk-

gever betaalt.  

Bij verlof langer dan 26 weken kunt u de pensioenpremie 

geheel voor eigen rekening nemen, voor maximaal een jaar 

na aanvang van het onbetaald verlof. Neem hiervoor contact 

op met uw werkgever.

Gedurende de periode van onbetaald verlof blijft het 

partner pensioen verzekerd, evenals het arbeids-

ongeschiktheids pensioen. Mocht u tijdens uw verlof  

arbeidsongeschikt raken of komen te overlijden, dan wordt 

uitgegaan van het salaris dat u verdiende voorafgaand aan 

de verlofdatum.

www.rabobankpensioenfonds.nl
mailto:rabopensioen@achmea.nl

