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Als medewerker van de Rabobank hebt u een pakket arbeids voorwaarden. 

Daarbinnen speelt de pensioenregeling een belangrijke rol. Deze regeling  

wordt uitgevoerd door het Rabobank Pensioenfonds. Een stichting met een  

eigen bestuur en verantwoordingsorgaan. In deze brochure geven we u  

een eerste indruk van de opbouw en de mogelijkheden van uw pensioen.  

Bewaar deze brochure als naslagwerk en ga voor meer informatie naar de  

website: rabobankpensioenfonds.nl. 

INHOUDSOPGAVE

Welkom bij het  
Rabobank Pensioenfonds
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Wat is pensioen?
Pensioen is eigenlijk uitgesteld loon en daarom een belangrijke 

arbeidsvoorwaarde. Iedere maand wordt er een bedrag voor 

uw pensioen gereserveerd. Dit pensioen wordt na het bereiken 

van uw pensioen gerechtigde leeftijd aan u uitgekeerd in de 

vorm van een maandelijkse, levenslange uitkering. Bij de 

Rabobank is de pensioenrichtleeftijd standaard 68 jaar.

AOW 
De overheid heeft voor iedereen een basispensioen geregeld: 

de AOW. Voor de opbouw ervan hoeft u niets te doen, tenzij u 

voor langere tijd in het buitenland gaat wonen. Iedereen die in 

Nederland woont of werkt bouwt elk jaar 1,7% AOW op. Zo 

bouwt u in 50 jaar een volledig AOW-pensioen op. Kijk op  

svb.nl vanaf welke leeftijd u AOW opbouwt en ontvangt. 

Pensioen opbouwen bij de Rabobank
Iedereen die in dienst is van de Rabobank, neemt vanaf de 

eerste dag deel aan de pensioenregeling. De pensioenregeling 

is een zogenoemde CDC-regeling. ‘CDC’ staat voor Collective 

Defined Contribution. In het Nederlands: collectieve beschik-

bare premie. Dat betekent dat de werkgever een premie 

beschikbaar stelt voor toekomstige pensioenopbouw. 

Pensioen meenemen 
U kunt het pensioen dat u hebt opgebouwd bij uw vorige 

werkgever meenemen naar het Rabobank Pensioenfonds.  

Wij noemen dit waardeoverdracht. Per situatie moet beoor-

deeld worden of dit voor delig is. Na indiensttreding kunt u bij 

het Rabobank Pensioen fonds een aanvraagformulier voor 

 inkomende waardeoverdracht opvragen. U kunt dit formulier 

ook downloaden op rabobankpensioenfonds.nl. Als u dit 

formulier invult en indient, vraagt het Rabobank Pensioenfonds 

aan uw vorige pensioenuitvoerder om een waarde opgave van 

het opgebouwde pensioen. Op basis van deze gegevens 

ontvangt u vervolgens een opgave. In deze opgave staat 

hoeveel pensioen het Rabobank Pensioenfonds voor u inkoopt 

en tegen welke waarde. U bent vrij om al dan niet van dat 

aanbod gebruik te maken. 

Pensioen laten staan
Als u uw pensioen bij uw vorige werkgever laat staan, ontvangt 

u later ook pensioen van het desbetreffende pensioenfonds.

Indexatie 
Op pagina 12 vindt u informatie over indexatie en de voor-

waardelijkheidsverklaring. Hierin leggen we uit hoe uw  

pensioen wordt aangepast aan prijsstijgingen. Geld wordt in 

Uw pensioen bij  
de Rabobank

http://www.svb.nl
http://www.rabobankpensioenfonds.nl
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de loop der tijd minder waard. Voor 50 euro kunt u op dit 

moment meer kopen dan – bijvoorbeeld – over tien jaar. 

Daarom is het belangrijk dat uw pensioen meestijgt met de 

prijzen. Als uw pensioen niet meestijgt dan wordt het steeds 

minder waard. U verliest dan koopkracht.

 

Het Rabobank Pensioenfonds streeft ernaar uw pensioen mee 

te laten stijgen met de prijs index. De indexatie is voorwaarde-

lijk. Dat betekent dat de pensioenen alleen kunnen stijgen als 

de financiële situatie van het fonds dat toelaat.

Aanmelden Partner
Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap,  

dan heeft uw partner automatisch recht op partnerpensioen 

(zie pagina 10).  Als u samenwoont met een notariële samenle-

vingovereenkomst kan uw partner ook aanspraak maken op 

partnerpensioen. U dient in dat geval uw partner wel aan te 

melden.

Anw-hiaatverzekering
Na uw overlijden, komt uw achterblijvende partner alleen 

onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een 

uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) van de 

overheid. Om het eventuele gemis aan inkomen aan te vullen, 

kunt u via uw werkgever een Anw-hiaatverzekering afsluiten bij 

Interpolis. Deze verzekering keert ook uit als uw nabestaande 

wel recht heeft op een Anw-uitkering van de overheid. De 

Anw-hiaatverzekering voorziet in een uitkering voor uw 

 achterblijvende partner. Het recht op de Anw-hiaatverzekering 

vervalt als uw deelneming aan het pensioenfonds vóór uw 

pensioendatum wordt beëindigd.  

De Rabobank betaalt 30% van de premie van deze 

verzekering voor u. Over de door u betaalde premie wordt 

geen loonbelasting ingehouden. U kunt zich via 

rabobankpensioenfonds.nl aanmelden voor de Anw-

hiaatverzekering. U logt met uw DigiD in op MijnPensioen. 

Onder het kopje ‘wijzigingen doorgeven' staat het formulier 

'Anw-hiaatverzekering aanmelden’.

OP WELKE PENSIOENEN  
HEBT U RECHT? 

Ouderdomspensioen:

dit is uw inkomen vanaf uw pensioendatum 

Partnerpensioen: 

dit is inkomen voor uw partner wanneer u overlijdt 

Wezenpensioen:

dit is inkomen voor uw kinderen wanneer u overlijdt 

Arbeidsongeschiktheidspensioen:

dit is het pensioen dat u ontvangt als u door ziekte niet 

meer kunt werken
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Elk jaar dat u deelneemt aan de pensioenregeling bouwt u een 

stukje van uw ouderdomspensioen op over het salaris dat u in 

dat jaar verdient. Het uitgangspunt daarvoor is uw pensioen-

gevend salaris. 

Wat is uw pensioengevend salaris? 
Het pensioengevend salaris is hetzelfde als uw vaste jaarsalaris. 

Het vaste jaarsalaris bestaat uit het salaris over 12 maanden,  

het vakantiegeld en de 13e maand. Over het Employee Benefit 

Budget (EBB) wordt geen pensioen opgebouwd. 

Het maximale fulltime pensioengevend salaris is per 1 januari  

€ 106.086 (2021). Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw vast-

gesteld. Over het salaris boven dit bedrag bouwt u geen 

pensioen op, maar ontvangt u een Persoonlijk Budget van uw 

werkgever. Dit bedrag kunt u gebruiken om zelf extra pensioen 

op te bouwen, bijvoorbeeld in NettoFlexioen.

Waarover bouwt u pensioen op? 
Het ouderdomspensioen dat u opbouwt bij de  Rabobank is 

een aanvulling op uw AOW. Bij uw pensioenopbouw wordt 

daar al rekening mee gehouden. U bouwt daarom alleen 

pensioen op over uw pensioengevend salaris verminderd  

met de franchise van € 14.544. Over de franchise bouwt u  

geen pensioen op, omdat u van de overheid AOW ontvangt. 

Wat overblijft, is uw pensioengrondslag. Hierover bouwt  

u pensioen op. Als u parttime werkt, wordt de franchise  

aan gepast aan het aantal uren dat u werkt (uw parttime -  

percentage).  

LET OP! De franchise wordt aangepast met de  

cao- loonronde en is aan een minimum gebonden. Het 

bedrag van € 14.544 is de franchise van 2021.

Hoeveel pensioen bouwt u op? 
Over de pensioengrondslag bouwt u 1,7% aan ouderdoms-

pensioen op. 

Wat kost uw pensioen
Het totale premiepercentage is vastgesteld op 34,5% van de 

pensioengrondslag. U betaalt zelf een bijdrage aan de pen-

sioenpremie van 3,5% van de pensioengrondslag. Deze 

bijdrage wordt maandelijks ingehouden op uw bruto salaris. 

De betaalde pensioenpremie wordt betaald aan het Rabobank 

Pensioenfonds. De Rabobank betaalt het grootste deel van de 

pensioenpremie, namelijk 31%. Jaarlijks vindt u de betaalde 

pensioenpremie op uw pensioenoverzicht.

VOORBEELDBEREKENING BIJ 1,7% OPBOUW

Rob is tien jaar in dienst bij de  Rabobank.

Salaris: € 28.500
13e maand: € 2.375
Vakantiegeld: € 2.280

Pensioengevend salaris: € 33.155
-/- franchise: € 14.544
Pensioengrondslag: € 18.611

Rob bouwt 1,7% per jaar op. Hij is tien jaar in dienst dus zijn 
totale opbouw is 17% (1,7% x 10 jaar) van zijn pensioen-
grondslag.  
Dat is € 3.163,87. Dit wil zeggen dat Rob voor deze tien jaar 
werken op basis van zijn huidige salaris recht heeft op een 
levenslang ouderdoms pensioen van € 3.163,87 bruto per jaar 
(exclusief AOW). We gaan er hierbij vanuit dat het salaris van  
Rob en de franchise deze tien jaar gelijk blijven en dat er niet 
wordt geïndexeerd.

Hoe werkt het?
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Zelf extra sparen voor uw pensioen
U kunt ook zelf extra pensioen opbouwen, door bijvoorbeeld 

banksparen of lijfrentes. Het bedrag dat u hiermee opbouwt 

wordt niet meegerekend bij uw vermogen in Box 3. U betaalt 

dus over pensioenvermogen geen vermogensrendements-

heffing. Neem hiervoor contact op met uw financieel adviseur.

Flexioen
Een andere mogelijkheid is deelname in aanvullend pensioen-

sparen. Het pensioenfonds biedt de mogelijkheid om extra 

pensioen te sparen via Flexioen, een product van Robeco.  

Er zijn twee varianten. Bruto Flexioen waarbij u stortingen 

vanuit uw bruto salaris doet. Voor deelnemers met een  

salaris boven € 106.086 (2021)  is er een netto variant  

waarbij stortingen plaatsvinden vanuit het netto salaris. 

Informatie hierover ontvangt u via uw werkgever. Voor meer 

informatie kunt u terecht op het HR-portaal en op de website 

rabobankpensioenfonds.nl. 

“ Je kan niet vroeg 
genoeg beginnen  
met zaaien”

VOORBEELD EIGEN BIJDRAGE 

Gemiddeld salaris: € 28.500
13e maand: € 2.375
Vakantiegeld: € 2.280

Pensioengevend salaris: € 33.155
-/- franchise: € 14.544 
Pensioengrondslag: € 18.611

Eigen bijdrage:
3,5% van de pensioengrondslag: € 651   per jaar

www.rabobankpensioenfonds.nl
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… u meer of minder gaat werken
Uw pensioenopbouw wordt 

berekend aan de hand van uw 

salaris. Als u in deeltijd werkt, 

ontvangt u minder salaris en 

bouwt u dus minder pensioen op 

dan bij een fulltime dienstverband. 

Gaat u meer of minder werken, 

dan heeft dit dus gevolgen voor uw pensioen opbouw. Uw 

maandelijks te betalen pensioenpremie wordt in dat geval 

automatisch aangepast. Op zo’n moment is het verstandig om 

nog eens bij uw pensioen situatie stil te staan en eventueel zelf 

extra pensioen opbouw te regelen. 

… u arbeids ongeschikt raakt
Als u arbeidsongeschikt raakt en een 

uitkering ontvangt komt u in aan-

merking voor een arbeids ongeschikt-

heidspensioen. Dit gebeurt in 

aanvulling op de uitkering op grond 

van de wet Werk en Inkomen  

naar Arbeidsvermogen (WIA). Bij volledige arbeidsongeschikt-

heid ontvangt u op grond van de WIA een uitkering uit de 

Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).  

De IVA-uitkering bedraagt samen met het arbeidsongeschikt-

heids pensioen maximaal 80% van uw laatstverdiende niet 

gemaximeerde salaris (inclusief het Persoonlijk Budget).  

U krijgt volledige vrijstelling van premiebetaling voor uw 

pensioen opbouw.  

… u onbetaald verlof opneemt
Voor alle vormen van onbetaald verlof 

geldt dezelfde regeling. Deze regeling is 

als volgt: Uw pensioen opbouw wordt 

tijdens uw verlof voor 50% voort gezet. 

Dit geldt voor een periode van maxi-

maal 26 weken. Wilt u 100% opbouwen tijdens uw verlof? Dat 

kan. U doet dit dan wel op eigen kosten. Als het verlof langer 

duurt dan 26 weken, kunt u ook voor die extra periode de 

pensioen opbouw op eigen kosten volledig voortzetten. U kunt 

uw pensioen gedurende maximaal 52 weken voortzetten.

Gedeeltelijk arbeidsgeschikt
Bij gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid ontvangt u op grond  

van de WIA een aanvulling op uw salaris. Die aanvulling heet 

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA).  

De hoogte van uw totale inkomen (salaris + WGA-aanvulling)  

is afhankelijk van de mate waarin u blijft werken. Indien u 

(gedeeltelijk) blijft werken bij de Rabobank, dan wordt uw 

inkomen in eerste instantie (gedeeltelijk) aangevuld door de 

werkgever. Na verloop van tijd kan daar voor een deel een 

arbeidsongeschiktheidspensioen voor in de plaats komen.  

 De eigen bijdrage van de pensioen premie wordt alleen in -

gehouden op het inkomen dat met werken wordt verdiend.

Wat als?
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… u uit dienst gaat?
Als u van werkgever verandert, stopt de 

opbouw van uw pensioen bij de Rabobank. 

Laat u uw pensioen bij het Rabobank 

Pensioenfonds staan, dan wordt dat vanaf de 

afgesproken pensioendatum aan u uitgekeerd. 

Wanneer de financiële situatie van het fonds 

het toelaat, wordt uw pensioen jaarlijks 

ge ïndexeerd op basis van de prijsstijgingen. Als 

u uit dienst treedt, kunt u ervoor kiezen om een 

deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen uit te ruilen 

voor een hoger partnerpensioen. Dit gaat ten koste van de 

hoogte van uw ouderdomspensioen. U kunt daarvoor binnen 2 

maanden een berekening aanvragen bij het Rabobank 

Pensioenfonds. U kunt er ook voor kiezen om dit te doen als u 

met pensioen gaat (zie blz 10).

Bij verandering van werkgever én pensioenfonds kunt u het 

pensioen dat u hebt opgebouwd ‘meenemen’ naar het  

pensioenfonds van uw nieuwe werkgever (waardeoverdracht).  

Of dit financieel de moeite waard is, hangt af van beide  

rege lingen. Via uw nieuwe werkgever kunt u een waarde-

opgave aanvragen bij het Rabobank Pensioenfonds.

… u eerder of later met 
pensioen wilt
Het is mogelijk om uw pensioen in overleg 

met uw werkgever eerder of later in te laten 

gaan. Maar niet eerder dan 57 jaar of later 

dan 5 jaar na uw AOW datum.  

Uiteraard heeft een eerdere of latere ingang van uw pensioen 

effect op de hoogte van de pensioenuitkering. Plan uw pensi-

oen op MijnPensioen en bekijk dit effect. Ga hiervoor naar 

rabobankpensioenfonds.nl en log eenvoudig in op 

MijnPensioen met uw DigiD. 

Deeltijdpensioen
U kunt met deeltijdpensioen gaan en nog gedeeltelijk blijven 

werken. Bijvoorbeeld alvast twee dagen met pensioen en nog 

drie dagen blijven werken. De overgang tussen werken en 

pensioen wordt zo minder groot en u blijft nog gedeeltelijk 

pensioen opbouwen. Plan uw pensioen op MijnPensioen en 

bekijk het effect van deeltijdpensioen. Ga naar rabobank-

pensioenfonds.nl en log eenvoudig in op MijnPensioen met 

uw DigiD.

… u trouwt of gaat 
samenwonen?
Gaat u trouwen of gaat u een geregi streerd 

partnerschap aan? Dan krijgt uw partner 

recht op partnerpensioen, wanneer u 

overlijdt. Voor de partner met wie u een 

samenlevingscontract sluit gelden aanvullende voorwaarden 

(zie onder Samenwonen). 

Onder partner wordt verstaan: degene met wie u 
-  getrouwd bent, of 

-  een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of

-  (meer dan 6 maanden) samenwoont (zie de voorwaarden 

onder ‘Samenwonen’). 

Partnerpensioen
Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een  

maandelijkse uitkering. Dit partnerpensioen bedraagt onge-

veer  70% van het te bereiken ouderdomspensioen. Meer 

informatie hierover vindt u op pagina 10 onder het kopje 

‘Wat als u overlijdt’.

Samenwonen
Net als bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap komt de 

partner met wie u samenwoont, na uw overlijden in principe in 

aanmerking voor een partnerpensioen. Voorwaarde is dat u een 

notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst heeft, waarin 

is vastgelegd dat u met uw partner een gemeenschappelijke 

huishouding voert en u voor elkaar zorgt. Daarnaast mag uw 

Wat als?

http://www.rabobankpensioenfonds.nl
http://www.rabobankpensioenfonds.nl
http://www.rabobankpensioenfonds.nl
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partner geen bloed- of aanverwant in de rechte lijn zijn (dus uw 

vader, moeder, zoon, dochter, kleinzoon of kleindochter). U dient 

ook een half jaar met uw partner aantoonbaar samen te wonen. 

U moet uw partner direct aanmelden bij het pensioenfonds, 

uiterlijk vóór uw pensioendatum. 

… u uw relatie 
beëindigt
Scheiding of einde geregistreerd 
partnerschap
Stel: u gaat scheiden of er komt een einde 

aan uw geregistreerd partnerschap. Uw 

ex-partner krijgt dan recht op een deel van uw ouderdoms-

pensioen. Als u (of uw ex-partner) daarom verzoekt, keert het 

pensioenfonds dit deel rechtstreeks aan uw ex-partner uit. 

Dit verzoek moet binnen twee jaar na de scheiding gedaan 

worden. Als u of uw ex-partner het verzoek niet of niet tijdig  

bij het pensioenfonds indient, heeft uw partner nog steeds 

recht op een deel van uw ouderdomspensioen. Maar u moet 

het dan zelf aan uw ex-partner uitbetalen.

Als u na een huwelijk of geregistreerd partnerschap gaat 

scheiden, geeft de Basisregistratie Personen (BRP) de gegevens 

van uw partner automatisch aan het pensioenfonds door. 

Woont u in het buitenland? Meld uw partner dan zelf bij het 

pensioenfonds af. Het formulier voor het afmelden van uw 

partner vindt u op de website.

Ouderdomspensioen 
Uw ex-partner heeft in principe recht op de helft van het 

ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens uw huwelijk 

of geregistreerd partnerschap. Ook bij Flexioen heeft uw 

ex-partner in principe recht op de helft van het spaarbedrag 

dat tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is 

gespaard.

 

Bijzonder partnerpensioen
Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner recht op het partner-

pensioen dat is opgebouwd tot de datum van scheiding, ook 

wel bijzonder partnerpensioen genoemd. Dit bijzonder part-

nerpensioen wordt door het pensioenfonds na uw overlijden 

rechtstreeks aan uw ex-partner uitgekeerd. Deze regeling 

geldt ook bij beëindiging samenwonen en van een geregi-

streerd partnerschap.

Afwijkende afspraken
Partners kunnen zelf afwijkende afspraken hierover maken. 

Zij kunnen afzien van de aanspraken op elkaars ouderdoms-

pensioen en/of bijzonder partnerpensioen. Of andere afspra-

ken maken over de hoogte van die aanspraken. Dit kunnen 

zij regelen in huwelijkse voorwaarden of in een echtschei-

dingsconvenant (c.q. voorwaarden bij een geregistreerd 

partnerschap of een convenant bij beëindiging van een 

geregistreerd partnerschap).

Verevening of conversie 
Stel: uw ex-partner behoudt het recht op zijn of haar deel van 

uw ouderdomspensioen. U kiest dan zelf hoe wij dit pensioen-

recht uitbetalen: via verevening of conversie.

Bij verevening blijft het pensioen op uw naam staan. Op het 

moment dat het pensioen ingaat, ontvangt uw ex-partner een 

deel van de pensioenuitkering. Overlijdt uw ex-partner? Dan 

gaat dat deel weer terug naar uw pensioen. 

Bij conversie zetten we een deel van het ouderdomspensioen 

en het bijzonder partnerpensioen om in een eigen pensioen 

voor uw ex-partner. Overlijdt uw ex-partner? Dan gaat dit 

pensioendeel niet meer terug naar u. Conversie moet u met uw 

ex-partner afspreken in het echtscheidingsconvenant. Voor 

conversie is toestemming van het pensioenfonds nodig. 

Beëindiging samenwonen 
Woont u samen en besluit u om uit elkaar te gaan? Denk er dan 

aan om uw partner binnen zes maanden nadat u uit elkaar gaat 

schriftelijk bij het pensioenfonds af te melden. Dit is belangrijk 

voor het vaststellen van het (bijzonder) partnerpensioen 

(zie ook pagina 10). Het formulier voor het afmelden van uw 

partner vindt u op de website.
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… u met pensioen gaat
Het ouderdomspensioen is de uitkering 

die u maandelijks van het pensioenfonds 

ontvangt. De ingangsdatum van uw 

pensioen is gekoppeld aan uw AOW-

leeftijd. Daardoor kan uw pensioen eerder 

dan uw 68e ingaan. Deze uitkering stopt 

wanneer u komt te overlijden. De hoogte van uw pensioen is 

afhankelijk van het aantal jaren dat u aan de regeling hebt 

deelgenomen en van wat u in die periode gemiddeld hebt 

verdiend. Let op: het gaat om een bruto bedrag. Omdat u na 

uw AOW-leeftijd minder sociale premies betaalt, valt de netto-

uitkering na uw AOW-leeftijd in de praktijk hoger uit dan de 

netto-uitkering voor uw AOW-leeftijd. 

Uitruil ouderdoms- en partnerpensioen 
Als u geen partner hebt of als uw partner zélf een goed 

 pensioen of ander inkomen heeft, dan kunt u uw opgebouwde 

partnerpensioen op de pensioendatum geheel of gedeeltelijk 

uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen. Andersom kan 

natuurlijk ook. Plan uw pensioen op MijnPensioen en bekijk het 

effect van uitruilen. Ga naar rabobankpensioenfonds.nl en 

log eenvoudig in op MijnPensioen met uw DigiD.

Hoog/laag of laag/hoog
U kunt ervoor kiezen om na uw pensionering gedurende de 

eerste jaren een hogere pensioenuitkering te ontvangen en de 

daaropvolgende jaren een lagere. Bijvoorbeeld om nog eerst 

die wereldreis te maken of te investeren in een nieuwe hobby. 

Omgekeerd kan ook; dan ontvangt u de eerste jaren juist een 

wat lagere uitkering, bijvoorbeeld als uw partner dan nog 

voldoende inkomen heeft. Plan uw pensioen op MijnPensioen 

om te zien wat bij uw wensen aansluit. Ga naar rabobank-

pensioenfonds.nl en log eenvoudig in op MijnPensioen met 

uw DigiD.

… u overlijdt
Wanneer u overlijdt, wordt het pensioenfonds daar 

automatisch over geïnformeerd door de 

gemeente. Om er zeker van te zijn dat wij op 

tijd het partner pensioen uitbetalen, kan uw nabe-

staande het ook zelf bij het pensioen  fonds melden. 

Indien er recht is op partner- en/of wezenpensioen neemt het 

pensioenfonds vervolgens contact op met uw nabestaanden.

Partnerpensioen
Als u komt te overlijden, heeft uw partner recht op een  

maandelijkse uitkering. Dit heet partnerpensioen.  

Dit partnerpensioen bedraagt 70% van het ouderdoms-

pensioen. Komt u te overlijden tijdens uw deelneming aan het 

pensioenfonds? Dan wordt het partnerpensioen gebaseerd op 

het pensioen dat u had kunnen bereiken als u tot de pensioen-

richtleeftijd in dienst zou zijn gebleven. Als u na beëindiging 

van uw deelneming aan het pensioenfonds overlijdt, is het 

partnerpensioen gelijk aan het opgebouwde partnerpensioen. 

Tijdelijk partnerpensioen 
Als het partnerpensioen ingaat vóór de AOW-leeftijd van uw 

partner wordt dit aangevuld met een tijdelijk partner pensioen. 

Het tijdelijk partnerpensioen is een compensatie voor het 

verschil in inhoudingen vóór en na het bereiken van de AOW-

leeftijd leeftijd door de nabestaande. Het tijdelijk partner-

pensioen eindigt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt of 

overlijdt. Het tijdelijk partnerpensioen stopt ook als uw partner 

opnieuw trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of 

gaat samenwonen. De verzekering van het tijdelijk partner-

pensioen stopt als uw deelneming aan het pensioenfonds voor 

uw pensioendatum wordt beëindigd. 

Wezenpensioen
Als u kinderen heeft of krijgt, dan zijn zij verzekerd voor het 

wezenpensioen. Het wezenpensioen wordt uitgekeerd vanaf 

uw overlijden totdat uw kinderen de leeftijd van 21 jaar berei-

ken. Bij studie wordt het wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk 

Wat als?
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Het pensioen dat u bij de Rabobank 
opbouwt, wordt beheerd door het 
Rabobank Pensioenfonds. De administra-
tie en uitvoering van de pensioen-
regeling zijn uitbesteed aan Achmea 
Pensioenservices. Het beheer van het 
vermogen is ondergebracht bij Achmea 
Investment Management en het beheer 
van het vastgoed bij Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance. 

Uniform Pensioenoverzicht
Jaarlijks ontvangt u van het pensioen-
fonds een Uniform Pensioenoverzicht. 
Daarop kunt u zien hoeveel pensioen-
rechten u hebt opgebouwd en hoe hoog 
uw pensioen is of wat u aan pensioen 
kunt verwachten als u tot uw 68e bij de 
Rabobank blijft werken. Ga naar 
rabobank pensioenfonds.nl en log 
eenvoudig in op MijnPensioen met uw 
DigiD. In uw archief bekijkt u uw Uniform 
Pensioenoverzicht(en). Geef ook uw 
e-mailadres aan ons door via Mijn-
Pensioen. Zo kunnen wij u altijd digitaal 
bereiken.

Plan uw pensioen op MijnPensioen
Ga naar rabobank pensioenfonds.nl en 
log eenvoudig in op MijnPensioen met 
uw DigiD. Plan uw pensioen en bekijk 
wat er gebeurt als u iets zou wijzigen aan 
uw pensioensituatie.Bijvoorbeeld 
wanneer u overweegt om eerder te 
stoppen met werken.

Doorgeven wijzigingen
Veranderingen in uw privésituatie 
kunnen invloed hebben op uw pensioen-
opbouw. Relevante wijzigingen komen 
automatisch via de Basisregistratie 
Personen bij het pensioenfonds terecht. 
Als u gaat samenwonen of het samen-
wonen beëindigt, moet u dit zelf melden 
bij het pensioenfonds. Ook als u naar het 
buitenland verhuist of in het buitenland 
van adres verandert, moet u dit melden 
aan het pensioenfonds. U kunt deze 
wijzigingen via MijnPensioen aan ons 
doorgeven.

WILT U WETEN 
HOEVEEL PENSIOEN 
U STRAKS 
ONTVANGT? 

Of wat de gevolgen zijn van eerder 
stoppen met werken? Ga dan naar 
rabobankpensioenfonds.nl en log 
eenvoudig in op MijnPensioen met uw 
DigiD. Plan uw pensioen en bekijk de 
effecten van uw keuzes. Ook vindt u 
hier meer informatie over de opbouw 
en mogelijkheden van uw pensioen.

27 jaar. Het wezenpensioen bedraagt per kind 14% van het 

ouderdomspensioen. Bent u nog in dienst op het moment dat 

u overlijdt? Dan hebben uw kinderen recht op 14% van het 

ouderdomspensioen dat u zou hebben bereikt als u tot de 

pensioenrichtleeftijd zou blijven werken. Bent u inmiddels uit 

dienst en heeft u uw pensioen niet overgedragen aan de 

pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever, dan hebben 

uw kinderen recht op 14% van het ouderdomspensioen dat u 

heeft opgebouwd tijdens uw dienstverband bij de Rabobank 

Groep.  

De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op uw 

pensioenoverzicht. Zijn beide ouders overleden, dan wordt het 

wezenpensioen verdubbeld. Na uw overlijden beoordeelt het 

pensioenfonds of uw kinderen in aanmerking komen voor het 

wezenpensioen.

Wanneer uw partner overlijdt… 
Wanneer uw partner overlijdt, heeft dat geen directe gevolgen 

voor uw pensioensituatie. Bent u getrouwd of heeft u een 

geregistreerd partnerschap? Dan ontvangt het pensioenfonds 

automatisch bericht van de gemeente. Woont u samen?  

Dan moet u het overlijden van uw partner zelf melden  

aan het pensioenfonds.

Goed om te weten
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Houdt uw pensioen zijn waarde?
Het Rabobank Pensioenfonds streeft ernaar uw pensioen  

mee te laten stijgen met de prijsindex. De indexatie is 

voorwaardelijk. Dat betekent dat het fonds geen geld 

reserveert om het pensioen in de toekomst te verhogen.  

De toekenning van de verhoging is afhankelijk van de 

financiële positie van het fonds. Een in een financieel  

slecht jaar gemiste verhoging wordt niet ingehaald.  

In 2020 is hierop een uitzondering gemaakt.

Hoe het pensioenfonds indexeert, is vastgelegd in  

de voorwaardelijkheidsverklaring. Deze vindt u op 

rabobankpensioenfonds.nl.

MEER INFORMATIE

In deze brochure treft u in hoofdlijnen de opbouw van 

de Rabobank pensioenregeling. Meer informatie vindt 

u op de site van het Rabobank Pensioenfonds  

rabobankpensioenfonds.nl.

Neem voor vragen over uw pensioensituatie contact 

op met het Klant Contact Center van het Rabobank 

Pensioenfonds: telefoon: (030) 669 37 77 op werkdagen  

van 8.00 – 18.00 uur.

Behoefte aan een persoonlijk advies over uw pensioen-

opbouw? Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek 

met één van de financieel adviseurs/private bankers van  

de Rabobank.

Colofon

Deze brochure ‘Uw pensioen in vogelvlucht’ is een uitgave van het 

Rabobank Pensioenfonds. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.

In deze brochure wordt de pensioenregeling van de Rabobank  

op een eenvoudige en toegankelijke wijze beschreven. 

Onvolkomenheden en interpretatieverschillen kunnen hiervan  

het gevolg zijn. Daarom kunnen aan deze uitgave geen rechten 

worden ontleend. Het volledige pensioenreglement vindt u op  

de website rabobankpensioenfonds.nl. Het pensioenreglement  

is uiteindelijk bepalend.

www.rabobankpensioenfonds.nl

januari 2021
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