
 

Aanpassingen pensioenregeling per 1 januari 2018 
 
Op 1 januari 2018 gaat de pensioenrichtleeftijd omhoog van 67 naar 68 jaar. Dit is het gevolg van gewijzigde fiscale 
wetgeving, het Witteveenkader. Om binnen de fiscale grenzen te blijven moet de pensioenregeling per 2018 worden 
aangepast. In de huidige cao-afspraken is geanticipeerd op deze wijziging. Tekst cao: Bij een aanpassing van de fiscale randvoorwaarden, zoals 
aanpassing van de pensioenrichtleeftijd, het maximum opbouwpercentage en maximering van het inkomen waarover pensioen mag worden opgebouwd, zal dit in actuariële premie 
verwerkt worden. 
 
Rabobank heeft aan de vakbonden gevraagd akkoord te gaan met aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar met 
behoud van het (nagestreefde) pensioenopbouwpercentage van 2% (fiscaal maximum).  
 

Uitgangspunten  
 
 Bij aanpassing van de pensioenleeftijd naar 68 jaar, hoeft de cao 

inhoudelijk niet aangepast, zie tekst cao hierboven 
 Alternatief is handhaving van de pensioenleeftijd op 67 jaar. Het 

nagestreefde opbouwpercentage ouderdomspensioen (OP) gaat 
dan (actuarieel neutraal) omlaag van 2% naar 1,854% 

• Maatmens analyse laat zien dat bij handhaving op 67 jaar tot 
een iets lagere pensioenopbouw leidt 

• Bij handhaving van 67 jaar kan een aanpassing cao wel nodig 
zijn. *Zie achterzijde 

 
 De wijziging betreft alleen actieven (dus huidige medewerkers 

inclusief nabestaanden) 

Afwegingen 
 
Nabestaandenpensioen (NP) 
• Bij verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 verbetert het NP iets door het 

extra dienstjaar 
• Bij handhaving pensioenleeftijd op 67 verlaagt het NP door de lagere opbouw – 

NP is 70% van lagere te verwachten OP 
• Bij wijzigen systematiek NP is aanpassing nodig van de pensioentoezegging en 

administratie. *Zie achterzijde 
 voorkeur overgang naar 68 en verhoging van NP 

 
Verwachtingen en toekomst 
• De AOW-leeftijd komt volgens wetgeving al in 2022 > 67 jaar 
• AOW-datum na de streefpensioendatum is niet wenselijk. Recht medewerkers 

door te werken tot hun AOW-leeftijd 
• Het ligt niet voor de hand om nu het opbouwpercentage te verlagen en bij 

latere overgang naar 68 weer te verhogen 
• Regeling o.b.v. 68 jaar leidt tot een iets hogere pensioenopbouw  t.o.v. regeling 

op 67 door afwijkende factoren Rabobank pensioenfonds 
voorkeur gelijk aanpassing naar 68 jaar 

 
Omzetten streefpensioenleeftijd naar 68 jaar 
• Indien juridisch mogelijk zal naar verwachting het pensioenfonds de 

opgebouwde rechten op 67 jaar converteren naar 68 jaar 
• Dit is (uiteindelijk) een beslissing van het Rabobank Pensioenfonds en 
• Hierdoor wordt één pensioendatum voor alle aanspraken gerealiseerd. 

 

Aanvullend issues: 
 De huidige pensioenopbouw staat onder druk vanwege hoogte van 

de jaarlijkse premie 
 Voor 2018 komt de premie naar verwachting boven het maximum 

van 36% uit 
• In januari zal formeel de hoogte van de opbouw voor 2018 

worden vastgesteld 
 De verhoging van de pensioenleeftijd (naar 68) en de verlaging van 

de opbouw op 67 leiden beide tot een circa 5% lagere jaarpremie 
• Er ontstaat hierdoor meer ruimte om de nagestreefde 

pensioenopbouw te realiseren binnen het maximale 
premieniveau  desondanks wordt de opbouw voor 2018 niet 
helemaal gerealiseerd 



 
Toelichting gevolgen partnerpensioen bij handhaving 
pensioenleeftijd 67 jaar 

 
Op dit moment is de toezegging van het NP zoals omschreven in het pensioenreglement 
(70% van het ouderdomspensioen) niet met de omschrijving in de cao (1,4% van de 
pensioengrondslag). Wijziging van het opbouwpercentage heeft daarom consequenties 
voor hoogte NP (wordt lager) als de pensioenleeftijd op 67 blijft. 
 
Bij handhaving op 67 jaar zijn er dan twee opties voor het nabestaandenpensioen (NP): 
 
 70% van het (verlaagde) ouderdomspensioen handhaven betekent dat het NP van 

alle actieve deelnemers moet worden verlaagd en dat worden aangepast. 
Mogelijk individuele instemming partners nodig 

 

 Bij alleen het aanpassen van het opbouwpercentage voor het ouderdomspensioen, 
blijft de dekking voor het NP op basis van 1,4% per dienstjaar. De dekking voor het NP 
van de deelnemer blijft dan ongewijzigd. Door wijziging systematiek: 

Alle communicatie van het pensioenfonds moet worden aangepast; 
Het pensioenportaal voor de deelnemers moet opnieuw worden opgezet; 

 
 Dit brengt veel werkzaamheden met zich mee terwijl op korte termijn de overgang 

naar 68 toch gemaakt zal moeten worden in verband met verhoging van de AOW 
leeftijd. 

COLOFON 
 
 

Deze informatie is 
samengesteld door de 
vakbonden, in samenwerking 
met de werkgever en het 
Rabobank Pensioenfonds. 
 
Meer informatie?  Stuur een e-
mail naar  
 
Joost.moerel@rabobank.nl 
 
 
November 2017 

 

 
Hoe verder? 

 
• Vakbonden en hun leden zijn inmiddels akkoord met de overgang naar een pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 naar 68 jaar 

Uiteraard blijft het mogelijk eerder met pensioen te gaan en de opgebouwde aanspraken te vervroegen 
• In gezamenlijk overleg gaan de werkgever, cao-partijen en het Rabobank Pensioenfonds een communicatieplan opstellen om deelnemers 

te informeren en een actie plan om de nodige aanpassingen door te voeren 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


