
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat verandert er voor u? 
 

 

 
 
U ontvangt een uitkering van het Rabobank Pensioenfonds. In deze brief informeren wij u 
over de verhoging van uw pensioenuitkering per 1 juli 2018. 
 
Uw pensioen is per 1 juli verhoogd met 0,20%  
De lopende pensioenuitkeringen zijn per 1 juli 2018 verhoogd met 0,20%. In de toelichting 
leest u meer over hoe het bestuur van het Rabobank Pensioenfonds dit percentage vaststelt. 
 
Uw WAO-hiaatuitkering (AOV-uitkering) is per 1 juli verhoogd met 0,70%   
Ontvangt u een WAO-hiaatuitkering? In 2014 is een afspraak gemaakt tussen Rabobank 
Nederland en Interpolis om te indexeren met een vaste indexatie van 0,70% per half jaar. 
 
Wanneer krijgt u uw pensioenuitkering uitbetaald? 
Wij maken uw uitkering maandelijks over op de 23

e
. In de meeste gevallen staat uw uitkering 

dezelfde dag op uw rekening. 
 
Wanneer ontvangt u een uitkeringsspecificatie? 
U ontvangt aan het einde van deze maand een specificatie van uw uitkering. Wij sturen u een 
specificatie als er relevante wijzigingen zijn in de hoogte van uw uitkering. Ook ontvangt u in 
ieder geval in januari en december een specificatie. 
 
Het verkort jaarverslag 2018 
Ieder jaar publiceert het Rabobank Pensioenfonds, na het verschijnen van het jaarverslag, 
een verkort jaarverslag. Het verkort jaarverslag bevat de belangrijkste financiële informatie en 
ontwikkelingen van het fonds. Dit jaar kozen we niet voor een gedrukt verkort jaarverslag 
maar maakten we een korte film. 
 
Voor het filmpje verwijzen we u naar de website van het fonds rabobankpensioenfonds.nl. 
Bekijk de film hier en het volledige jaarverslag. 
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Vereniging Gepensioneerden Rabobank 
De VG-Rabobank is een vereniging voor oud-medewerkers die met de Rabobank verbonden 
willen blijven. Bij de vereniging kunt u meepraten over pensioenvraagstukken en andere 
kwesties die voor u van belang zijn. De vereniging vertegenwoordigt gemeenschappelijke 
belangen, biedt een platform voor ontmoeting en informatie-uitwisseling en levert een bijdrage 
aan het welbevinden en de vitaliteit van haar leden. Met 20 regionale afdelingen is er altijd 
een afdeling dichtbij. Er is een ledenblad en er zijn regelmatig regionale bijeenkomsten. 
U kunt lid worden via www.vgrabobank.nl. 
 
Hebt u vragen?  
Belt u dan met ons Klant Contact Center. Op werkdagen zijn zij bereikbaar tussen 8.00 en 
18.00 uur op telefoonnummer 030 - 669 37 77. U kunt ook mailen naar 
rabopensioen@achmea.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Rabobank Pensioenfonds 
 
 
Hans van Benthem 
directeur uitvoering Rabobank Pensioenfonds 
Achmea Pensioenservices N.V. 
 



 



 
 
 

 

Toelichting indexatiebesluit  
 
Wij proberen uw pensioen waardevast te houden 
Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde geld in 2018 minder kopen dan in 2017. 
Dit heet inflatie. Ons pensioenfonds probeert uw pensioen daarom elk jaar op 1 juli te verhogen. Het 
pensioen dat u opbouwde groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Dit heet indexatie. Zo is uw 
pensioen waardevast.  
 
Verhogen lukt niet altijd  
Ons pensioenfonds heeft geen geld gereserveerd om de opgebouwde pensioenen en 
pensioenuitkeringen in de toekomst te verhogen. Toekomstige verhogingen betalen wij uit de algemene 
reserves. Aan de hand van de financiële positie kan het bestuur besluiten tot gehele of gedeeltelijke 
verhoging. Bij een slechte financiële positie krijgt u geen verhoging. Als in enig jaar geen (volledige) 
verhoging heeft plaatsgevonden, zal dit in latere jaren niet worden ingehaald.  
 
In het door het bestuur vastgestelde indexatiebeleid wordt indexatie verleend op basis van de 
beleidsdekkingsgraad zoals weergegeven in onderstaande indexatiestaffel. 
 
Indexatiestaffel 

Beleidsdekkingsgraad 
*)
 Hoogte indexatie 

< 115% 0% 

115% - 120% 25% van prijsinflatie 

120% - 125% 50% van prijsinflatie 

125% - 130% 75% van prijsinflatie 

>130% 100% van prijsinflatie 
*) mits de beleidsdekkingsgraad ook hoger is dan de vereiste dekkingsgraad 

 
Op 31 december 2017 was de beleidsdekkingsgraad 116,1% en ook hoger dan de vereiste 
dekkingsgraad. Gezien de stand van de dekkingsgraden en de ontwikkelingen daarna heeft het bestuur 
volgens de indexatiestaffel besloten tot een indexatie gelijk aan 25% van de prijsinflatie. De prijsinflatie 
over de periode april 2017 – april 2018 was 0,81%. De verhoging van de pensioenen per 1 juli 2018 is 
vastgesteld op: 0,25 × 0,81% = 0,20%.  
 
Indexatie in het verleden 
Het Rabobank Pensioenfonds heeft de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen de afgelopen 
5 jaar als volgt verhoogd: 
 
Actieve deelnemers 

Datum verhoging Verhoging De ambitie was *) Stijging van 
de prijzen 

1-7-2017 0,00% 1,56% 1,57% 

1-7-2016 0,67% 0,00% 0,01% 

1-7-2015 1,10% 0,40% 0,57% 

1-7-2014 1,10% 0,85% 1,20% 

1-7-2013 0,00% loonindex 2,60% 

 
Gewezen deelnemers en gepensioneerden 

Datum verhoging Verhoging De ambitie was *) Stijging van 
de prijzen 

1-7-2017 0,00% 1,56% 1,57% 

1-7-2016 0,67% 0,00% 0,01% 

1-7-2015 1,10% 0,40% 0,57% 

1-7-2014 1,10% 0,85% 1,20% 

1-7-2013 0,87% 1,16% 2,60% 

 
*) We kijken naar de stijging van de prijzen van april tot april in de periode daarvoor (ambitie). Die cijfers krijgen we van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). We gaan uit van de Consumentenprijsindex afgeleid. 

 



 
 
 

 

Of u in de toekomst nog evenveel kunt kopen met uw pensioen hangt af van de verhoging van uw 
pensioen en de stijging van de prijzen. Uw pensioen stijgt niet automatisch mee met de prijzen. Het is niet 
zeker of we uw pensioen in de toekomst elk jaar kunnen verhogen. De afgelopen jaren is uw pensioen 
niet verlaagd. We verwachten dat we uw pensioen de komende jaren niet hoeven te verlagen. 
 
Op de website rabobankpensioenfonds.nl vindt u meer informatie over het indexatiebeleid. 
 


