Voorwaardelijkheidsverklaring
Wij proberen uw pensioen waardevast te houden
Geld wordt elk jaar meestal minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag in 2019 minder kopen dan in
2018. Dit komt omdat de prijzen van goederen en diensten stijgen. Dit heet inflatie. Het Rabobank
pensioenfonds streeft ernaar om de koopkracht van uw pensioen te beschermen tegen inflatie. Dat is
onze ambitie. Het pensioen dat u opbouwde groeit dan mee met de prijzen in Nederland. Dit heet
indexatie. Zo is uw pensioen waardevast. Als indexatie mogelijk is, verhogen wij de pensioenen elk
jaar op 1 juli.
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*)
< 115%
115% - 120%
120% - 125%
125% - 130%
> 130%

Hoogte indexatie
0%
25% van prijsinflatie
50% van prijsinflatie
75% van prijsinflatie
100% van prijsinflatie

*) mits de beleidsdekkingsgraad ook hoger is dan de vereiste dekkingsgraad

Op 31 december 2018 was de beleidsdekkingsgraad 117,6% en hoger dan de vereiste dekkingsgraad.
In de eerste maanden van 2019 is de dekkingsgraad verder gedaald. Op het moment dat het bestuur in
juni het indexatiebesluit nam, was de beleidsdekkingsgraad echter nog steeds hoger dan de vereiste
dekkingsgraad. In een evenwichtige afweging van belangen van alle deelnemers en gepensioneerden
heeft het bestuur aan de hand van de indexatiestaffel besloten tot een indexatie gelijk aan 25% van de
prijsinflatie. De prijsinflatie over de periode april 2018 – april 2019 was 1,79%. De verhoging van de
pensioenen per 1 juli 2019 is daarmee vastgesteld op 0,25 x 1,79% = 0,45%.
Indexatie in het verleden
Het Rabobank Pensioenfonds heeft de pensioenuitkeringen en de opgebouwde pensioenen de
afgelopen 5 jaar als volgt verhoogd:
Datum verhoging
1-7-2018
1-7-2017
1-7-2016
1-7-2015
1-7-2014

Verhoging
0,20%
0,00%
0,67%
1,10%
1,10%

De ambitie was*
0,81%
1,56%
0,00%
0,40%
0,85%

Stijging van de prijzen
1,10%
1,57%
0,01%
0,57%
1,20%

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

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.
Of het pensioenfonds de pensioenen op 1 juli 2020 kan indexeren, is afhankelijk van de
ontwikkelingen op de financiële markten tot juni 2020. Op de website www.rabobankpensioenfonds.nl
vindt u meer informatie over het indexatiebeleid en de actuele ontwikkeling van de
beleidsdekkingsgraad.

