
In 2014 hadden de goede beleggingsresultaten van het 
pensioenfonds veel te lijden onder de ontwikkeling van 
de rente. Deze daalde naar een ongekend laag niveau. 
Dit vertaalde zich ook in een lagere dekkingsgraad. 

Verder trad per 1 januari 2015 het nieuwe Financiële 
Toetsingskader (FTK) in werking. Het pensioenfonds 
moet aan zwaardere eisen voldoen en extra buffers 
 aanleggen. Zo wil de overheid de pensioenen in 
 Nederland sterker maken. 

INDEXATIE
Volgens de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2014 
moet de indexatie ook voor de actieve deelnemers uit 
het fonds worden bekostigd en niet meer uit de daar-
voor ontvangen premie. Helaas bood de dekkingsgraad 
in 2014 onvoldoende ruimte voor een volledige prijs-
indexatie. We konden dit jaar toch indexeren dankzij het 
indexatiedepot ter grootte van een half miljard euro. 

GOVERNANCE
Per 1 juli 2014 is de Wet versterking bestuur pensioen-
fondsen van kracht geworden. In lijn daarmee paste  
het fonds de governance aan. Zo verdwenen de 

 deel nemersraad en het ‘oude’ verantwoordingsorgaan 
en trad er een nieuw verantwoordingsorgaan aan.  
In 2015 evalueert het bestuur de werking van de 
gemaakte keuzes in de praktijk.

INFORMATIEVOORZIENING
In de nieuwe regeling is het risico bij de deelnemers 
komen te liggen. In onze informatievoorziening wezen 
we steeds op de verdere versobering van de regeling en 
de toegenomen eigen verantwoordelijkheid voor een 
goed pensioen. 

TOEKOMSTBESTENDIG STELSEL 
In het licht van al deze ontwikkelingen wil het fonds 
graag bijdragen aan de nationale maatschappelijke 
 dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel. 
Onze visie vindt u op rabobankpensioenfonds.nl.  
De komende tijd doen we, samen met andere  
partijen, nader onderzoek naar ’een nieuw, toekomst-
bestendig stelsel.

Bert Bruggink
Voorzitter bestuur Rabobank  Pensioenfonds
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Lage rente, toch indexatie



Ontwikkelingen 2014 
In 2014 is de pensioenregeling 
verder aangepast. Dit had te 
maken met wettelijke 
wijzigingen, zoals de 
verhoging van de pensioen-
leeftijd en de beperking  
van het opbouw percentage 
tot maximaal 1,875%. Het 
maximale opbouw-
percentage bleef bij ons 
fonds toch gehandhaafd  
op 2%; dit kon door het 
Employee Benefit Budget 
alsnog pensioengevend te 
maken. In samenhang 
daarmee werd de pensioen-
opbouw gemaximeerd tot 
een jaarsalaris van € 94.600,-. 
Medewerkers met een hoger 
salaris bouwen vanaf 2015 

binnen de regeling geen ‘regulier’ pensioen meer  
op over het bedrag boven deze grens. Voor het 
salarisdeel boven € 94.600 krijgen deze deelnemers 
een Persoonlijk Budget: een leeftijdsonafhankelijke 
vergoeding van 24% van het salarisdeel boven 
€ 94.600. Dit bedrag wordt onder inhouding van 
belasting uitbetaald en kan naar eigen inzicht worden 
gebruikt. Zo kan men desgewenst vanuit het netto 
salaris rechtstreeks sparen voor aanvullend pensioen 
(via Netto Flexioen).   

Verslag van het verantwoordingsorgaan 
De komst van het nieuwe verantwoordingsorgaan 
per 1 juli 2014 is een direct gevolg van het  nieuwe 
bestuursmodel. De verantwoording kreeg hierdoor een 
andere opzet.  

RUIMERE BEVOEGDHEDEN 
Het nieuwe verantwoordingsorgaan telt 15 leden:  
11 vertegenwoordigers namens deelnemers, 4 namens 
pensioengerechtigden. Het nieuwe orgaan heeft ruimere 
bevoegdheden. Zo geeft het orgaan het pensioenfonds-
bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Ook kan het 
verantwoordingsorgaan aandachtspunten aanreiken 

aan de onafhankelijke visitatiecommissie, die jaarlijks het 
bestuur beoordeelt. De visitatiecommissie rapporteert 
haar bevindingen aan het verantwoordingsorgaan.  

AANGESCHERPTE REGELS
In 2014 keek het verantwoordingsorgaan onder meer 
naar de gevolgen van de aangescherpte regelgeving 
in het zogenoemde nieuwe Financieel Toetsingskader 
(nFTK) dat per 1 januari 2015 van kracht is. Wat betekent 
het voor het indexatie- en kortingenbeleid? Het ver-
antwoordingsorgaan bewaakt hierbij de belangen van 
zowel deelnemers als gepensioneerden.   

Pension Fund 
Governance
De statuten van het pensioenfonds zijn aangepast. 
Ze voldoen aan de Wet versterking bestuur pensi-
oenfondsen die sinds juli 2014 van kracht is. Ook is 
het intern toezicht via de visitatiecommissie versterkt 
en zijn de geschiktheidseisen voor bestuursleden 
onder de loep genomen. 

EEN NIEUW VERANTWOORDINGSORGAAN
De deelnemersraad en het verantwoordingsorgaan 
maakten per 1 juli 2014 plaats voor een nieuw  
verantwoordingsorgaan. Het bestuur legt aan dit 
orgaan verantwoording af. Werkgevers zijn niet 
vertegenwoordigd in het nieuwe orgaan. Dat heeft 
te maken met de verschuiving van het risico richting 
deelnemers en gepensioneerden. Nu legt het 
bestuur verantwoording af aan de ‘eigenaren’ van 
het pensioenvermogen, die ook het risico dragen.

CODE PENSIOENFONDSEN
In 2014 ging ook de Code pensioenfondsen in.  
Deze code kent een reeks normen en gaat uit van 
het principe ‘comply or explain’. Het fonds voldoet 
aan nagenoeg alle normen, zo bleek uit een toets 
eind 2014.  



Premie, indexatie 
en dekkingsgraad
PREMIE
De premie  
voor 2014 
bedroeg 33,4% 
van de pensioengrond-
slag. Deze wordt betaald  
door de werkgever en  
(via de eigen bijdrage)  
door de werknemers.

INDEXATIE
In 2014 indexeerde het 
 pensioenfonds ook  
de opgebouwde 
pensioen aanspraken  
van  actieve  deelnemers 
uit de middelen van het 
pensioen fonds. Daarvóór 
gebeurde dat  vanuit de 
voor dit doel  ontvangen 
premie. Op basis van het 
indexatie besluit zijn de 
opgebouwde  aanspraken 
van alle deel nemers en de  ingegane uitkeringen  per  
1 juli 2014 verhoogd met 1,1%. De indexatie kwam voor 
0,21% vanuit het pensioenfonds en voor 0,89% vanuit  
het indexatiedepot.

DEKKINGSGRAAD 
Op 31 december 2014 bedroeg de dekkingsgraad van  
het pensioenfonds 119,1% (2013: 124,5%). De vereiste 
dekkings graad is 112,8% en de minimaal vereiste dekkings-
graad is 104,3%. Daarmee bevond het pensioenfonds zich 
eind 2014 in een situatie van reserveoverschot. 

In lijn met de nieuwe overheidsregels voor pensioen -
fondsen (het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK)) 
wordt de dekkingsgraad sinds 1 januari 2015 op een  
andere manier vastgesteld, namelijk door het gemiddelde 
te nemen van de dekkingsgraden over de afgelopen  
12 maanden. Deze zogenoemde beleidsdekkingsgraad –  
die maatgevend is voor het indexatie- en kortings beleid 
van pensioen fondsen – bedroeg op 31 december  
2014 123,8%.  

Communicatie

124,5% 

119,1% 2014

2013

In 2014 informeerde het pensioenfonds u uitgebreid over 
de persoonlijke gevolgen van de nieuwe pensioen-
regeling per 1 januari 2014. Verder vernieuwden we de 
website. U wordt nu sneller geleid naar de te nemen 
actie. Ook is alle informatie nu goed te bekijken op 
mobiele apparaten en kunt u wijzigingen snel en  
efficiënt doorgeven met online formulieren. 
De keuzes voor pensioeningang kunt u online 
doorgeven via de pensioenplanner.

KIES VOOR DIGITAAL 
In 2014 verzamelde het fonds e-mailadressen via de actie 
‘Kies voor digitaal’. Daarmee sorteert het fonds voor op 
de nieuwe Wet pensioencommunicatie, die meer ruimte 
biedt voor digitale communicatie. Deelnemers en 
gepensioneerden die kozen voor digitale communicatie 
ontvingen dit jaar het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) 
en de najaarsuitgave van de nieuwsbrief Regie voor het 
eerst per e-mail. In totaal meldden al 17.300 zich aan voor 
digitale communicatie. 

DEELNEMERSONDERZOEK
Sinds 2011 laat het pensioenfonds jaarlijks een deel-
nemersonderzoek uitvoeren door een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. De uitkomsten over 2014 lieten op 
alle onderdelen een verbetering zien. Het vertrouwen  
in het pensioenfonds is ongekend hoog: 90% van de 
actieve deelnemers heeft vertrouwen in het fonds,  
bij pensioengerechtigden is dat zelfs 99%.  



2014 Portefeuille 2014 Benchmark

Aandelen 12,1% 11,5%

Vastrentende waarden 8,3% 8,3%

Alternatieve beleggingen 3,9% -1,2%

Vastgoed 4,4% 8,1%

Liquide middelen 0,4% 0,1%

Totaal 9,1% 8,4%

Totaal inclusief hedges 17,1%

Beleggingen
Het totale beleggingsrendement, inclusief de waardeontwikkeling  
van de rente-, aandelen- en valutabescherming (hedgeportefeuilles), bedroeg 
in 2014 17,1%. De aandelen deden het erg goed, maar de waarde ontwikkeling 
van de hedge had een negatieve invloed. Dit past overigens in ons risicobeleid, 
dat tot doel heeft sterke negatieve uitslagen van de dekkingsgraad te voor-
komen; keerzijde daarvan is dat bij een positieve marktontwikkeling de 
dekkingsgraad minder snel stijgt. In de tweede helft van het afgelopen jaar 
vond een herstructurering van de aandelen portefeuille plaats. Het doel: een 
(nog) beter beleggingsresultaat door een grotere spreiding. 

+ 17,1%

Kosten van pensioenbeheer en 
vermogens- en balansbeheer
De totale kosten voor pensioenbeheer en vermogens- en balansbeheer 
komen uit op:

  € 10,48 miljoen voor pensioenbeheer. Dit is € 184 per deelnemer  
(2013: € 174). Bij de berekening van de kosten per deelnemer wordt 
uitgegaan van het aantal actieve deelnemers en gepensioneerden.  
Het aantal actieve deelnemers is in 2014 afgenomen. Gewezen  
deelnemers die nog niet met pensioen zijn, zijn niet meegerekend.

  € 89,4 miljoen voor vermogens- en balansbeheer (0,440% van het 
gemiddeld belegd vermogen). Dat is een forse stijging van 22,2 miljoen 
euro ten opzichte van 2013. De stijging wordt vooral verklaard door een 
toename van de transactiekosten¹. De transactiekosten stegen vooral  
door eenmalige kosten die samenhingen met de aanpassing van de 
aandelenportefeuille. De kosten voor vermogensbeheer komen op  
€ 8,2 miljoen en de transactiekosten bedragen € 39,2 miljoen.

 
Een uitgebreide toelichting op de kosten vindt u in het jaarverslag.  
Kijk bij de downloads op rabobankpensioenfonds.nl. 

1   Transactiekosten zijn kosten die gemaakt moeten worden om een (beleggings-) transactie tot stand te 
brengen en uit te voeren. Dit zijn geen kosten die aan de vermogensbeheerder worden betaald, maar 
kosten die bijvoorbeeld aan de beurs of aan een broke r moeten worden betaald.



BALANS PER 31 DECEMBER 2014

(in miljoenen euro´s) 2014 2013
Activa
Beleggingen voor risico fonds 23.410,6 19.197,0

Beleggingen voor risico deelnemers 28,2 18,5

Vorderingen en overlopende activa 56,7 12,5

Overige activa 5,6 2,2

23.501,1 19.230,2
Passiva
Stichtingskapitaal en reserves 3.819,9 4.062,1

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico fonds 18.210,9 14.522,8

Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers 28,2 18,5

Overige schulden en overlopende passiva 1.442,1 626,8

23.501,1 19.230,2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

Baten
Premiebijdragen risico fonds 557,2 1.164,4

Premiebijdragen risico deelnemers 6,8 4,4

Beleggingsresultaten risico fonds 3.167,1 151,8

Beleggingsresultaten risico deelnemers 4,5 0,5

3.735,6 1.321,1
Lasten
Pensioenuitkeringen 339,2 314,7

Pensioenuitvoeringskosten 11,6 11,9

Mutatie technische voorzieningen

• Pensioenopbouw 318,5  431,3

• Indexering en overige toeslagen 161,5  69,5

• Rentetoevoeging 55,8  53,1

• Onttrekking voor pensioenuitkeringen -344,4 -318,9

• Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten -0,7  1,4

• Wijziging uit hoofde van overdracht van rechten 44,7  35,3

• Wijziging marktrente 3.398,0 -581,2

• Wijzigingen overige actuariële uitgangspunten 29,3    -

•  Overige wijzigingen 25,4 -11,4

3.688,1 -320,9

• Mutatie overige technische voorzieningen - -44,3  
3.688,1 -365,2

Wijziging voorziening risico deelnemers 9,7  3,6

Saldo overdracht van rechten -70,8 -32,6

3.977,8 -67,6
Saldo van baten en lasten -242,2 1.388,7

Verkorte jaarrekening 2014

 De volledige jaarrekening vindt u in  
het jaarverslag. Kijk bij de downloads op 
rabobankpensioenfonds.nl. 

http://www.rabobankpensioenfonds.nl


Een nieuwe missie,  
visie en strategie
In 2014 publiceerden we onze uitgangs punten en 
doelstellingen, missie, visie en strategie op de website. 

Missie
Het Rabobank Pensioenfonds voert de pensioenregeling 
van de Rabobank uit en kent de aanspraken toe waar de 
(gewezen) deelnemers en de pensioengerechtigden 
volgens het reglement recht op hebben.

Visie
Het Rabobank Pensioenfonds is een efficiënte en financieel 
stabiele organisatie die het behoud van de koopkracht van 
de pensioenaanspraken en pensioenrechten nastreeft.

Strategie
Uitvoering
• De pensioenregeling wordt op een doelmatige wijze en 

tegen aanvaardbare kosten uitgevoerd. Doelstelling: het 
kostenniveau van de uitvoering is in evenwicht met de 
doelmatigheid daarvan.

• De uitvoering op het gebied van pensioen- en  
vermogensbeheer is uitbesteed. Hierover voert het fonds 
een strakke regie. Doelstelling: een tevredenheid van  
belanghebbenden over de uitvoering van de regeling. 

Beleggingsbeleid
• Bij de bepaling van de bij het pensioencontract behorende 

risicohouding houdt het fonds het evenwicht tussen de 
belangen van jong en oud, actieven en inactieven in 
beeld. Doelstelling: bij de vaststelling van het beleggings- 
en balansbeheerbeleid houden we rekening met de  
risicopreferentie van de diverse belanghebbenden.

• De pensioengelden worden op een solide wijze beheerd. 
Doelstelling: het door de belanghebbenden gekozen 
risico profiel wordt op kostenefficiënte wijze via het 
beleggings- en balansbeheerbeleid vertaald in de 
beleggings- en beschermingsportefeuille.

• Het fonds heeft duurzaam beleggen hoog in het vaandel 
staan. Doelstelling: een hoge score in de jaarlijkse meting 
door UNPRI.

Communicatie
• Het fonds communiceert tijdig, correct, duidelijk en 

evenwichtig naar zijn actieve en inactieve deelnemers, 
onder meer over de risico’s van de pensioenregeling. 

 Doelstelling: een hoge mate van tevredenheid van 
belanghebbenden over de communicatie.

Bestuur, Directie  
en Deelnemersraad

De organisatie van het  
Rabobank Pensioenfonds
Informatie over de organisatie  
van het Pensioenfonds vindt u  
in het volledige jaarverslag.

Rabobank Pensioenfonds
T.a.v. Klant Contact Center 
Postbus 113 
3454 ZJ  De Meern
Telefoon (030) 669 3 777

Samenstelling bestuur per 1 januari 2015

Bestuur
Joop Adolfse, Misha Ariaans (secretaris),  
Thijs Berenst, Bert Bruggink (voorzitter),  
Lilian Damen-Evers, Maarten Heikoop* (plv. voorzitter), 
Antoon de Hoon**, Bert Roman, Nellie Verbugt,  
Joop Winterink, (aspirant bestuurslid)

Directie
Frans Avezaat, actuarieel medewerker
Anton van den Brink, bestuurssecretaris
Jos Dirks, algemeen directeur
Sandra Graaskamp, jr. bestuurssecretaris
Eva van Schijndel, managementassistente
Suzanne van Tienen, managementassistente
Bernard Walschots, directeur vermogensbeheer
Jan de With, manager pensioenbeheer
Caroline Wisselink-van Beurden,  
beleidsadviseur  pensioenen

Verantwoordings orgaan per 1 januari 2015
Lidwien Bastiaansen-Diepstraten,  
Aaf-Tineke  Bisschop-Hiemstra,  
Alexandra Bolland, Ronny van den Boomen,  
Betty Bos, Roel de Graaf, Peter Hennevelt,  
Marianne van den Hoek-van der Schee,  
Frank de Koning, Armand Lagerweij,  
Paul Michielsen, Erik Pero, Anton Schimmel,  
Gerwin van de Steeg, Jan de Wit. 
 

*  Afgetreden wegens uitdiensttreding per 1 mei 2015.
**   Per 1 januari aspirant-bestuurslid; volwaardig 

 bestuurslid per 7 januari 2015. 


