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Extra pensioen zit er dit jaar helaas niet in. Financieel heeft 
het Rabobank Pensioenfonds onvoldoende vet op de 
botten om te indexeren. Officieel moet het bestuur dit 
besluit nog nemen, maar volgens bestuurslid Misha Ariaans 
is het zeer onwaarschijnlijk dat deelnemers dit jaar extra 
pensioen krijgen. 

De dekkingsgraad laat zien hoe financieel gezond we zijn. Die 
stond eind 2016 rond 111%, terwijl de vereiste dekkingsgraad 
114% bedroeg. “Hierdoor is er sprake van een dekkingstekort. 
Volgens de regels van De Nederlandsche Bank (DNB) zijn we dan 
financieel niet sterk genoeg om te indexeren”, aldus Ariaans. Het 
dekkingstekort bestaat al sinds eind 2015. Sindsdien is het niet 
gelukt om voldoende aan te sterken. 

JA AR GELEDEN HERSTELPL AN OPGESTELD
Elk pensioenfonds dat niet voldoet aan de vereiste dekkingsgraad 
moet bij DNB een herstelplan indienen. “Dat geldt ook voor ons. 
In zo’n plan staat hoe we de komende jaren de dekkingsgraad 
weer op het gewenste niveau terugkrijgen.”  
Op de website vindt u meer informatie over het herstelplan  
(rabobankpensioenfonds.nl/herstelplan).

WA AROM VORIG JA AR WEL INDEX ATIE?
Als er in 2015 ook al sprake was van een dekkingstekort, waarom 
zijn dan onze pensioenen het afgelopen jaar wel iets omhoog 
gegaan? Ariaans legt uit: “Vroeger legde Rabobank extra geld bij 
als dat nodig was. Daar is de werkgever 3 jaar geleden mee 
gestopt. Wel is er toen ter compensatie 500 miljoen euro opzij 
gezet voor indexatie. Dit potje is de afgelopen jaren opgemaakt. 
Vanaf nu moeten we de jaarlijkse toeslag zelf zien te bereiken.”

HOPEN OP HOGERE RENTE
De laatste maanden stijgt de rente. “Daar zijn we blij mee. Hopelijk 
zet deze stijging door. Dat geeft ons lucht en de dekkingsgraad 
zal hierdoor weer stijgen.”
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“TROTS EN TEVREDEN”
Na 12 jaar stopt Misha Ariaans als bestuurder bij het 
Rabobank Pensioenfonds. “Ik ben trots op de 
prestaties van ons pensioenfonds en ook heb ik het 
werk, namens de werknemers, met erg veel plezier 
gedaan. We hebben een inhoudelijk sterk 
bestuur waarin ieders belang als 
vanzelfsprekend wordt meegewogen.”  

Het vermogen van het Rabobank Pensioen-
fonds is in Ariaans’ bestuursperiode vervier-
voudigd. “We hebben meer geld dan ooit. Des te 
wranger is het dat we niet kunnen indexeren.  
Dat komt allemaal door die lage rente. En dan 
moet je weten dat wij ons, als een van de eerste 
pensioenfondsen, hebben ingedekt tegen de 
gevolgen van een sterk dalende rente. Anders 
hadden we nu misschien wel moeten korten.  
Maar dat is gelukkig niet aan de orde.” 

T WEEDE ZETEL VOOR GEPENSIONEERDEN
Ariaans zat namens de werknemers in het bestuur. 
Zijn plek wordt ingenomen door een vertegen-
woordiger van de gepensioneerden (wie is nog niet 
bekend). “Toen ik begon zat er niemand namens de 
gepensioneerden in het bestuur. Nu krijgen ze 
2 zetels. Dat is ook logisch: 12 jaar geleden waren er 
nog maar een paar duizend gepensioneerden, nu 
zijn het er 16.000 tegenover 39.000 actieve 
deelnemers. Die verhouding zie je nu dus terug in 
het bestuur.” 
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Reglements wijziging
Onlangs kwam aan het licht dat in een bepaalde situatie ons 
pensioenreglement niet volledig in overeenstemming was met de 
cao-afspraken. Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte deelnemer zou 
(onder bepaalde, heel specifieke voorwaarden) niet exact het juiste 
pensioen opbouwen. Met deze wijziging is het pensioenreglement 
2014 weer in overeenstemming met de cao. 



Laat je niet verrassen
ROEL DE GRAAF, LID VERANT WOORDINGSORGAAN

Hoewel we nog steeds een mooie pensioen-
regeling hebben, is ons pensioen niet meer 
zo zeker als vroeger. Dat merken we dit jaar 
voor het eerst. Ons pensioen wordt niet 
gecorrigeerd voor inflatie. Dat hebben we op 
de voorpagina kunnen lezen. Geen indexatie 
betekent dat ons pensioen niet meegroeit 
met de stijging van de prijzen. 

HOUD JE PENSIOEN IN DE GATEN
Het is goed als deelnemers zich die onzekerheid 
realiseren. Houd je pensioen in de gaten en stel je 
minstens eens per jaar de vraag of het pensioen stra ks 
voor jou wel voldoende is. Zo niet, onderneem dan 
actie. Zet wat extra’s opzij. Daar kun je niet vroeg 
genoeg mee beginnen. 

Het missen van één of meerdere indexaties slaat niet 
direct een enorm gat in onze pensioenvoorziening. 
Maar het kan in de toekomst zeker nog wel vaker 
voorkomen. Zelfs een korting is niet uitgesloten. Zit het 
weer tegen – net zoals vorig jaar – dan kan het best 
hard gaan. Vandaar onze oproep: mensen, houd je 
pensioenvoorziening in de gaten en laat je niet 
verrassen op je pensioendatum. 

LET OP HET TOTA ALPL A ATJE  
Waar moet je op letten? Natuurlijk allereerst op je eigen 
pensioenopbouw. Maar er spelen meer factoren een 
rol. Allerlei omstandigheden in je leven kunnen 
veranderen. Denk aan een scheiding. Of misschien 
stopt je partner met werken waardoor jullie pensioen 
straks lager uitvalt. Het gaat om het totaalplaatje. Kijk 
bijvoorbeeld ook naar de aflossing van de eigen 
woning. Het scheelt nogal of je de hypotheek straks 
hebt afbetaald of niet. 

Zelf ben ik nu 53. Dan begint pensioen al aardig in de 
buurt te komen, zeker als ik eerder zou willen stoppen 
of minder wil gaan werken. Gelukkig ben ik al eerder 
wat gaan sparen, want als ik nu nog had moeten begin-
nen, is dat eigenlijk al te laat. Om een goed beeld te 
krijgen raad ik je aan om op rabobankpensioenfonds.nl 
eens naar de pensioenplanner te kijken. Ook staat er 
een handig huishoudboekje. Duik op tijd in je pensioen. 
Wacht niet tot je 50 bent. Hoe eerder hoe liever. Het 
beste moment is meteen als je begint met werken. 



Werken aan duurzame 
palmolie

De productie van palmolie is nogal in 
opspraak, zowel uit maatschappelijk als 
milieuoogpunt. Onze vermogensbeheerder 
Robeco zet zich in voor een verdere 
verduurzaming van de palmolieketen. 

Palmolie wordt gebruikt in onder meer voedsel en 
cosmetica en is (dankzij de hoge opbrengst per hectare) 
winstgevender dan andere oliën. De palmolieteelt, die 
voor het overgrote deel plaatsvindt in Indonesië en 
Maleisië, leidt echter tot nogal wat maatschappelijke en 
milieu-issues. Gevolgen van de teelt zijn onder meer 
grootschalige ontbossing en een afnemende 
biodiversiteit. Ook leidt het platbranden van regenwoud 
tot acute ademhalingsproblemen bij veel lokale 
bewoners. En verder wordt de palmolie-industrie in 
verband gebracht met grote mensenrechten-
schendingen, waaronder kinderarbeid en slechte 
arbeidsomstandigheden.

CONSTRUC TIEVE DIALOOG 
In opdracht van het Rabobank Pensioenfonds is Robeco 
een constructieve dialoog aangegaan met handelaren, 
verwerkers, voedselproducenten en supermarkten. Het 
doel: hun prestaties op het gebied van mensenrechten, 
ontbossing en arbeidsrechten te verbeteren en zo de 
productie en het gebruik van palmolie duurzamer te 

maken. Concreet heeft Robeco doelstellingen 
geformuleerd op vijf gebieden: mensenrechten, 
arbeidsrechten, duurzame agrarische productie, eerlijke 
lonen en de participatie van kleine boeren.

TR ACEERBA ARHEID 
Inmiddels hebben de grootste handelaren en 
verwerkers van palmolie beleid ontwikkeld om 
uitbuiting en ontbossing bij de productie te voorkomen. 
Traceerbaarheid wordt steeds belangrijker; onder-
nemingen die niet kunnen aantonen waar hun produc-
ten vandaan komen, zullen steeds vaker merken dat hen 
toegang tot de markt wordt geweigerd of dat ze minder 
gunstige prijzen voor hun producten krijgen. Een bedrijf 
als Carrefour spoort toeleveranciers inmiddels aan te 
werken met een aparte toeleverings keten voor duur-
zame palmolie. En Nestlé koopt inmiddels 50 procent 
van de palmolie in bij kleine boeren. 

L ANGE WEG 
Ondanks deze en andere vorderingen is er nog een 
lange weg te gaan. Robeco blijft ondernemingen 
aansporen om een echte verandering te bewerk-
stelligen voor de kleine boeren, gemeenschappen en 
arbeiders en tegelijkertijd de grootste natuurschatten 
van Indonesië veilig te stellen: de regenwouden en 
veengronden. 
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VRAAG EN ANTWOORD

Woont u ongehuwd samen met uw partner? 
En komt u voortijdig te overlijden? Dan 
krijgt uw partner een uitkering van het 
pensioenfonds. 

Uiteraard is dit partnerpensioen wel aan bepaalde 
voorwaarden verbonden. Belangrijkste voorwaarde is 
dat u uw partner heeft aangemeld bij het Rabobank 
Pensioenfonds. Dat kan via rabobankpensioenfonds.nl:  
Home > Werknemers > Wat moet ik doen bij > Privé > 
Samenwonen. Na aanmelding krijgt u van ons een 
bevestiging. 

SAMENLEVINGSCONTR AC T
Daarnaast is het belangrijk dat u en uw partner bij  
de notaris een samenlevingscontract laten opstellen. 
Hieruit moet blijken dat jullie voor elkaar zorgen  
als dat nodig is. U heeft de verplichting om in het 
levensonderhoud van uw partner te voorzien.  
In de meeste samenlevingscontracten staat deze 
zorgplicht genoemd. Soms staat er alleen dat uw 
partner ‘begunstigde’ is voor het partnerpensioen.  
Wij accepteren beide. Let op: als u uw partner bij ons 
fonds aanmeldt, hoeft u nog geen kopie van het 
samenlevingscontract op te sturen. Pas als u met 
pensioen gaat of als u overlijdt, vragen we naar een 
kopie van uw samenlevingscontract.

Samenwonen en pensioen: 
hoe zit dat? 

A ANVULLENDE VOORWA ARDEN 
Ten slotte zijn er nog enkele andere voorwaarden.  
Zo voeren u en uw partner al minstens een halfjaar een 
gemeenschappelijke huishouding, staan jullie bij de 
gemeente ingeschreven op hetzelfde adres en zijn 
jullie geen bloed- of aanverwant in rechte lijn.

Meer weten? Kijk dan op onze website
rabobankpensioenfonds.nl. 

http://www.rabobankpensioenfonds.nl


 Altijd op 
de hoogte
Er verandert op dit moment veel  
in pensioenland. Wij houden u op  
de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen via onze website: 
rabobankpensioenfonds.nl 

Volg ons op twitter en LinkedIn:

 @rabopensioen  

 Rabobank Pensioenfonds

 Contact  

Heeft u vragen over uw  
pensioen regeling?  
Bel of mail het Klant Contact Center: 
Telefoon: (030) 669 37 77
E-mail: rabopensioen@achmea.nl

 Correspondentieadres 

Rabobank Pensioenfonds
Klant Contact Center 
Postbus 113 
3454 ZJ De Meern
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Kies voor digitaal
Digitale pensioenpost is makkelijk én goed voor het milieu. Wilt u uw 
pensioenpost ook digitaal ontvangen? Geef dan uw privé e-mailadres door 
via onze website: rabobankpensioenfonds.nl. Zo blijft u gemakkelijk op 
de hoogte en heeft u alles digitaal bij elkaar.

Jonge bloggers over ons pensioen
In het pensioenblog van februari komt de de zogenaamde speltheorie aan 
bod: mensen maken hun keuzes op basis van de uitkomst die voor hen het 
beste is. Martin Luijt, een van de deelnemers die regelmatig pensioenblogs 
schrijft, koppelt deze theorie aan de (hogere) AOW-leeftijd. Meer blogs en 
reageren op de blogs? Kijk op rabobankpensioenfonds.nl.

Blijf op de hoogte via LinkedIn 
U vindt het Rabobank Pensioenfonds ook op LinkedIn. Bent u al met ons 
gelinkt? Iedere week plaatsen we berichten. Neem eens een kijkje en laten 
we linken! 

Berichtenbox: de brievenbus van morgen
Ons pensioenfonds informeert u steeds vaker online. Binnenkort zetten  
we een volgende stap: pensioenpost versturen via de Berichtenbox van 
Mijnoverheid.nl. Veilig, goedkoop én goed voor het milieu! Als het zover is 
ontvangt u meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden voor de 
Berichtenbox.  

Uw pensioen in  duidelijke taal
Wat krijgt u wel en wat niet in onze pensioenregeling? Wat is er voor u 
geregeld en wat moet u zelf regelen? In duidelijke taal en aan de hand van 
handige iconen, hebben we dit voor u op een rij gezet. Kijk bij Pensioen 1-2-3 
op rabobankpensioenfonds.nl (Home  > Uw pensioen in 5 minuten). 

http://www.rabobankpensioenfonds.nl
http://www.rabobankpensioenfonds.nl
http://Mijnoverheid.nl
http://www.rabobankpensioenfonds.nl
https://www.linkedin.com/in/rabobank-pensioenfonds-6589789b
https://twitter.com/rabopensioen
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