Alles wat u moet doen,
voordat u met pensioen gaat.
Uw pensioen in zicht

Uw pensioen in zicht
Maak uw pensioen op maat via Mijn pensioen aanvragen op
www.rabobankpensioenfonds.nl/Mijn Pensioen.
Nog even en dan gaat u met pensioen. Eindelijk kunt u zich richten op
al die zaken waarvoor zo lang geen of veel te weinig tijd was. Niet alleen
uw dagelijkse leven verandert na uw pensionering. Ook uw financiën zijn
niet meer hetzelfde. In plaats van salaris ontvangt u AOW en pensioen.
Voordat het zover is, moet u waarschijnlijk nog een paar belangrijke
keuzes maken.
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Wat moet u doen voordat
u met pensioen gaat?
Weet u al wanneer u met pensioen wilt? Hoeveel u dan nodig
heeft? En hoeveel u kunt verwachten? Belangrijke vragen voor
uzelf en uw eventuele partner. De regeling van het Rabobank
Pensioenfonds biedt verschillende keuzes waarmee u uw
pensioen kunt afstemmen op uw individuele situatie.
In deze brochure vindt u een overzicht van deze keuzes.
Zes maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt, ontvangt
u van het Rabobank Pensioenfonds bericht over uw
pensionering, welke keuzes u heeft en een uitleg over hoe u
dat aan ons kunt doorgeven.
Wilt u eerder met pensioen? Ook dan regelt u uw pensioen
aanvraag online. Hiermee kunt u uw pensioen aanpassen aan
uw wensen.
We helpen u graag op weg om uw pensioensituatie helder
te krijgen. Op rabobankpensioenfonds.nl vindt u uitgebreide
informatie over uw pensioen. Door in te loggen via
MijnPensioen komt u bij ‘Mijn pensioen Plannen’ en ‘Mijn
pensioen Aanvragen’. Bij Mijn pensioen aanvragen doorloopt u
de verschillende pensioenkeuzes en ziet u wat de gevolgen
zijn voor de hoogte van uw pensioen. U logt in op Mijn
pensioen met uw DigiD.
Een overzicht van pensioen dat u elders hebt opgebouwd,
vindt u op mijnpensioenoverzicht.nl.
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Wat kunt u verwachten?
In het jaarlijkse pensioenoverzicht en op het
portaal bij MijnPensioen bij ’Wat krijg ik straks’
staat hoeveel u, op basis van uw huidige
situatie, op de pensioendatum van het
Rabobank Pensioenfonds ontvangt.

MIJN PENSIOEN PLANNEN
Via Mijn pensioen plannen kunt u spelen met uw
pensioen. U ziet wat de verschillende pensioenkeuzes
voor gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen.
U vindt de mijn pensioen plannen door in te loggen op

Hebt u gespaard in de Flexioen-regeling? U kunt het kapitaal

rabobankpensioenfonds.nl/MijnPensioen. U logt in

gebruiken voor een verhoging van uw pensioen. Met uw

met uw DigiD.

Flexioenkapitaal wordt op pensioendatum extra ouderdoms
pensioen en partnerpensioen ingekocht bij het Rabobank
Pensioenfonds.

Eigen voorzieningen
Hebt u ergens anders nog pensioen staan, of hebt u een
koopsompolis, lijfrente of een ander appeltje voor de dorst
via bijvoorbeeld Banksparen? Een financieel adviseur
(van uw bank) kan u helpen alles voor u op een rij te zetten.
Op mijnpensioenoverzicht.nl vindt u – naast uw AOW –
hoeveel pensioen u via het Rabobank Pensioenfonds en/of
andere pensioenregelingen hebt opgebouwd. U krijgt toegang
tot uw persoonlijke gegevens door in te loggen met uw DigiD.

Pensioen van de overheid
De AOW-leeftijd is in 2021 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat
de AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog.
2022: 66 jaar en 7 maanden
2023: 66 jaar en 10 maanden
2024-2026: 67 jaar
Na 2026 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting; 8 maanden per jaar aan gestegen levensverwachting.

“U ziet direct
de effecten op
de hoogte van
uw pensioen”
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Welke pensioenkeuzes
heeft u?
A

Deeltijdpensionering
Wilt u bij uw pensionering volledig stoppen met

werken? Of liever geleidelijk afbouwen en nog enkele jaren
minder uren werken? Dat kan. Een paar wetenswaardigheden
over deeltijdpensioen:

• U kunt voor 20%, 40%, 60% of 80% met deeltijdpensioen.
• U maakt zelf met uw werkgever afspraken over uw
deeltijdbaan.

• Als u deels blijft werken, gaat uw pensioenopbouw ook
deels door.

• Als u gedeeltelijk met pensioen gaat, hoeft u nog niet
meteen te beslissen wanneer u volledig met pensioen
wilt gaan. Met uw werkgever spreekt u af hoe lang u
doorgaat met werken.

• U kunt uiterlijk tot 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd
werken en pensioen opbouwen.

• Twee maanden voordat u gedeeltelijk gaat werken of
stopt met werken, geeft u aan het pensioenfonds door
dat u (volledig) met pensioen gaat.

• Wilt u een berekening van een deeltijdpensioen?
Kijkt u dan bij Mijn pensioen plannen op MijnPensioen

B

Moment van pensionering (eerder stoppen
of langer doorwerken)

U mag eerder stoppen met werken (vanaf 57 jaar) of langer

leeftijd is in 2021 66 jaar en 4 maanden. Vanaf 2022 gaat de

doorgaan, tot uiterlijk 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.

AOW-leeftijd in stappen van 3 maanden omhoog naar 67 jaar

Eerder stoppen met werken kost geld. Langer doorwerken

in 2024. Vanaf 2027 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemid-

levert een hoger ouderdomspensioen op. U bouwt immers

delde levensverwachting; 8 maanden per jaar aan gestegen

langer pensioen op en de periode dat u pensioen ontvangt

levensverwachting.

wordt korter. Houdt u ook rekening met de AOW. De AOW-
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Met Mijn pensioen plannen kunt u spelen met de
mogelijkheden.

Gaat u met pensioen voordat uw AOW uitkering start, dan
heeft u mogelijk tijdelijk minder inkomen, het zogeheten
AOW-gat. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hiervoor een

D

Variëren met uw pensioenuitkering
Wilt u na uw pensionering liever wat ruimer leven

en mag het later iets minder? Dan kunt u de hoog/laag-

voorschot of overbrugging krijgen van de overheid. Kijk op

constructie gebruiken. De eerste jaren van uw pensionering

svb.nl voor meer informatie. Het is mogelijk om uw pensioen

ontvangt u dan een hogere pensioenuitkering en later een

tot de AOW-leeftijd aan te vullen met een AOW-overbruggings-

lagere. Andersom kan natuurlijk ook.

pensioen. Uw pensioen na de AOW-leeftijd wordt hierdoor
lager.

C

Partnerpensioen omzetten naar extra
ouderdomspensioen

Hebt u bij uw pensionering geen partner maar wel partner
pensioen, dan wordt het partnerpensioen automatisch
omgezet (uitgeruild) voor een hoger ouderdomspensioen.
U kunt uw partnerpensioen niet uitruilen als u uit dienst bent
gegaan bij de Rabobank voor 2001.
U kunt zo misschien eerder stoppen met werken of een hogere
pensioenuitkering ontvangen. Ook als u een partner hebt met
voldoende eigen pensioeninkomen, kunt u ervoor kiezen het
partnerpensioen te gebruiken voor uw ouderdomspensioen. In
dat geval moet uw partner daar toestemming voor geven en
het aanvraagformulier ook ondertekenen. Het omgekeerde is
ook mogelijk: u kunt een deel van uw ouderdomspensioen
gebruiken voor een hoger partnerpensioen.

“Er zijn legio
mogelijkheden
om uw wensen te
verwezenlijken”
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Hoe gaat u te werk?
Het pensioenoverzicht dat u jaarlijks
ontvangt, gaat uit van een aantal standaard
keuzes. Met Mijn pensioen aanvragen kunt
u zelf uw pensioen aanpassen aan uw
individuele situatie. Hoe doet u dat?

U REGELT UW PENSIOENAANVRAAG
ONLINE IN 4 STAPPEN:
Stap 1: Controleer uw persoonlijke gegevens
Maak uw pensioen op maat via Mijn pensioen aanvragen
op MijnPensioen. U kunt verschillende scenario’s door

Online keuzes maken

rekenen, opslaan en printen. Per pensioenkeuze ziet

Ga naar rabobankpensioenfonds.nl/MijnPensioen en log in

u direct wat dit betekent voor de hoogte van uw pensioen.

op MijnPensioen met uw DigiD. Bij Home klikt u bij Mijn
pensioen aanvragen op ‘Start pensioenaanvraag’.

Stap 2: Doorloop uw pensioenkeuzes een voor een

U vraagt uw pensioen aan in 4-stappen:

Heeft u de gewenste keuzes ingevuld? Klik dan op de knop

•
•
•
•

Controleer uw persoonlijke gegevens

Uw pensioen aanvragen. Klik vervolgens op akkoord als u

Doorloop uw pensioenkeuzes één voor één

het eens bent met de gemaakte pensioenkeuzes.

Print en controleer uw keuzes
Stap 3: Print en controleer uw keuzes

Onderteken en verstuur uw aanvraag

Check het overzicht van uw pensioenkeuzes. Doorloop
stap 2 opnieuw als u uw keuzes wilt wijzigen.

En wat gebeurt er daarna?
U ontvangt een ontvangstbevestiging en wij versturen een

Stap 4: Onderteken en verstuur uw aanvraag

nieuwe vaststelling van uw pensioen in de maand voorafgaand

Stuur de aanvraag met overzicht en eventuele bijlagen

aan uw pensionering.

ingevuld en ondertekend naar het pensioenfonds, om uw
aanvraag definitief te maken.

Vaststelling van uw pensioen
In de maand voorafgaand aan uw pensionering versturen wij
een brief waarin wij uw pensioen vaststellen op basis van de
meest recente gegevens. In dit overzicht zijn de door u
gemaakte pensioenkeuzes verwerkt.
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MEER INFORMATIE
•
•
•
•
•
•

Pensioenbetaling

Betaaldata
Vakantiegeld
Wat wordt ingehouden
Jaaropgave
Indexatie
Vereniging Gepensioneerden Rabobank (VGR)

Vanaf het moment dat u met pensioen gaat, ontvangt u van
het Rabobank Pensioenfonds een pensioenuitkering. De

…vindt u op rabobankpensioenfonds.nl/

uitbetaling is rond de 23e van de maand. Andere praktische

ik-ben-met-pensioen

informatie over uw pensioenuitkering vindt u op de website.

Uitkeringsspecificatie

dat wij wel rekening houden met de loonheffingskorting? Dan

Aan het eind van de maand waarin u met pensioen gaat, krijgt

kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier. Ontvangt u

u van ons een uitkeringsspecificatie. Dat is te vergelijken met

voor uw AOW-leeftijd een pensioenuitkering waarop wij

een salarisstrookje. Hierop staan het bruto- en nettobedrag van

loonheffingskorting toepassen? U ontvangt rond uw AOW-

uw pensioenuitkering en wat er wordt ingehouden. Vervolgens

leeftijd een brief waarin we u vragen of u de loonheffings-

ontvangt u 2× per jaar een uitkeringsspecificatie (in januari en

korting ook na uw AOW-leeftijd wil laten toepassen.

december). Ook als er een wijziging plaatsvindt, ontvangt u
hiervan een specificatie. Daarnaast ontvangt u elk jaar een

Premie Zorgverzekeringswet

jaaropgave.

Voor de zorgverzekering betaalt u altijd een nominale premie
en een inkomensafhankelijke bijdrage. De nominale premie

Loonheffing

betaalt u aan de zorgverzekeraar. Uw pensioenfonds houdt de

Op uw pensioenuitkering wordt onder andere nog loonheffing

inkomensafhankelijke bijdrage in op uw pensioenuitkering en

ingehouden. Kijk voor informatie op belastingdienst.nl.

draagt deze af aan de Belastingdienst. Als u van meerdere
instanties inkomsten ontvangt, betaalt u mogelijk een te hoge

Loonheffingskorting

inkomensafhankelijke bijdrage. Deze wordt bij de jaarlijkse

U kunt een korting krijgen op de inhouding van de loonhef-

opgave inkomstenbelasting verrekend. Voor inlichtingen over

fing. Dit is de loonheffingskorting. Vanaf de ingangsdatum

de inkomensafhankelijke bijdrage kunt u contact opnemen

van uw AOW bestaat deze korting uit de algemene heffings

met de Belastingdienst. Het telefoonnummer is 0800 05 43

korting en de ouderenkorting. Kijk op belastingdienst.nl hoe

(gratis). Ook kunt u de website belastingdienst.nl raadplegen.

u het beste loonheffingskorting kunt laten toepassen. Wilt u
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“Met pensioen gaan
heeft ook gevolgen
voor toeslagen”
Toeslagen van de overheid
Als u met pensioen gaat, verandert uw inkomen. Dit kan ook

UW SITUATIE VERANDERT

gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt
of waar u recht op hebt. Denkt u bijvoorbeeld aan zorgtoeslag

Nadat u met pensioen bent, kan uw situatie

en de huurtoeslag. Wij adviseren u dit goed te controleren. Zo

veranderen en invloed hebben op uw

voorkomt u eventuele nadelige financiële gevolgen. Wilt u

pensioen. Denk aan:

meer informatie over de toeslagen? En hoe u deze aanvraagt of

• verhuizen naar het buitenland;
• scheiden.

wijzigt? Kijk op de website van de Belastingdienst onder
toeslagen.

Tips om zelf uw pensioensituatie helder te krijgen:
•	Op rabobankpensioenfonds.nl/mijn-pensioen (bij Mijn

Op rabobankpensioenfonds.nl vindt u meer informatie
hierover.

pensioenoverzicht) kunt u zelf bedragen uit eigen vermogen
toevoegen en pensioen ophalen dat u ergens anders
opbouwde. Ook kunt u uitgaven invullen. Zo krijgt u zicht op
uw uitgaven in verhouding tot uw netto inkomsten.

•	Hebt u nog ergens pensioen opgebouwd, maar bent u
daarvan de gegevens kwijt? Kijk dan op
mijnpensioenoverzicht.nl. Als u inlogt met uw DigiD, vindt
u daar uw pensioengegevens op een rij.

•	Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ziet u hoeveel
pensioen u heeft opgebouwd bij het Rabobank
Pensioenfonds. Uw UPO staat in MijnPensioen bij Mijn
Archief.

•	Overige instanties voor meer informatie: SVB, rijksoverheid
en Vereniging Gepensioneerden Rabobank (VGR).

Pensioencursus
Als u bijna met pensioen gaat en nog in dienst bent van de
Rabobank, kunt u een cursus volgen om u voor te bereiden op
uw pensioen. Kijk hiervoor op het HR Portaal.
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Checklist:
Invullen als u vervroegd met pensioen gaat:

		 Uniform Pensioenoverzicht in MijnPensioen en
Mijn pensioen bij…

p online aanvraag ouderdomspensioen.

p uw pensioengegevens bij het Rabobank Pensioenfonds
		 Pensioen van andere werkgevers / AOW

Wilt u ons informeren bij de volgende wijzigingen:

p mijnpensioenoverzicht.nl
		 Mijn pensioen plannen

p Veranderingen in uw bankgegevens;
p U gaat samenwonen;

p voorbeeldberekeningen maken
		 Ander vermogen aanwezig

p U heeft een nieuw e-mailadres;
p U verhuist naar of in het buitenland.

p afspraak financieel adviseur
		 HR Advies

LET OP! Hebt u pensioen opgebouwd bij andere

p ga in gesprek
		 KCC Rabobank Pensioenfonds

werkgevers? En hebt u dit niet overgedragen naar
het Rabobank Pensioenfonds? Kijkt u dan op

p voor al uw vragen over uw pensionering

mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht.
Het is belangrijk om al uw andere pensioenen in beeld

Altijd invullen en insturen (uiterlijk 2 maanden
vooraf)

te hebben om de juiste keuzes te maken.

p online aanvraag ouderdomspensioen.
LET OP! Hoe langer u hiermee wacht, hoe groter de kans
dat het niet op tijd verwerkt kan worden.
Als u nog een berekening wilt ontvangen in verband met
keuzemogelijkheden van het pensioen, is het verstandig om
het formulier tijdig te versturen.

januari 2021
Colofon

Meer weten over uw pensioen?

Deze ‘Pensioen in Zicht’ is een uitgave van het Rabobank

Klant Contact Center

Pensioenfonds. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.

Telefoon: (030) 669 37 77

Het pensioenreglement is in alle gevallen bepalend.

E-mail: rabopensioen@achmea.nl
Kijk onder: rabobankpensioenfonds.nl
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