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Verkort jaarverslag

Terugkijkend op 2015 valt vooral op dat we veel  
last hadden van de lage rente. En dat is ook dit jaar 
nog zo. Door de lage rente is onze dekkingsgraad 
vorig jaar steeds verder weggezakt. Zelfs zover  
dat we sinds eind 2015 een reservetekort hebben.  
Oftewel: onze buffer voldoet niet aan de eisen die 
De Nederlandsche Bank stelt. Met als gevolg dat 
we een herstelplan moesten indienen. Voor leken 
klinkt dat misschien dramatisch. Ze denken dat  
we in nood verkeren. Zo erg is het zeker niet.  
Voor ons fonds geldt, net als voor de meeste  
pensioenfondsen, dat we nog nooit zoveel geld 
hadden als nu. 

REKENSOM
Het probleem met de lage rente is vooral rekenkundig. 
Als we moeten uitrekenen hoeveel geld we in de verre 
toekomst nodig hebben, dwingt de overheid ons om 
ervan uit te gaan dat de rente nog heel lang extreem 

laag blijft. Of dat zo is weet niemand, maar de rekensom 
valt door die lage rente wel heel negatief uit.  

Hebben we genoeg geld om ook op de lange termijn 
de pensioenen uit te betalen? Ja, daarvoor hebben we 
genoeg geld, alleen eist de overheid ook dat we een 
flinke reserve opbouwen om onverwachte schokken op 
te vangen. Onze reserve voldoet op dit moment net 
niet aan de norm die de overheid stelt.   

GEEN POSTZEGELS
Heel iets anders dat in 2015 speelde, was de digitalise
ring van onze communicatie. Die voeren we steeds ver
der door. Het verbetert de communicatie en het scheelt 
flink in de kosten. We hoeven immers geen postzegels 
meer te kopen en ook laten we steeds minder drukwerk 
maken. En dat is ook goed nieuws voor het milieu.

Antoon de Hoon
Bestuurslid Rabobank  Pensioenfonds

2015 in teken van lage rente



Uitgaven
€ 1.944 mln

€ 520 mln

Inkomsten
€ 704 mlnPremies Opbrengst 

beleggingen
€ 184 mln

€ 1.569 mln

Stijging waarde
verplichtingen

€ 3.820 mln
Vermogen (begin 2015)

Beleidsdekkings- 
graad:  

113,5 %
Indexatie: 

1,10 %

Totaal aantal
deelnemers:

99.936

Deelnemers:
37.103 
Gewezen deelnemers: 
44.317  
Gepensioneerden:
18.516

(   -32,5%)
€ 13 mln

Uitvoerings-
kosten

€ 2.580 mln
Vermogen (eind 2015)

Uitkeringen
€ 362 mln

In gesprek met de staatssecretaris 
over toekomst pensioen

Voor het  
eerst een 
reservetekort

Wereldwijd hoort Nederland tot de sterkste pensioen
landen. Ook binnen Europa hebben veel landen nog een 
inhaalslag te maken. Toch is ook ons stelsel aan herziening 
toe. Op de lange termijn is de huidige pensioenopzet niet 
houdbaar, zo vindt onder meer staatssecretaris Klijnsma.  
Zij roept op om samen naar een oplossing te zoeken.  
In 2015 presenteerde de bewindsvrouw de hoofdlijnen  
van een toekomstbestendig pensioenstelsel.  
Het Rabobank Pensioenfonds is actief betrokken bij de 
nationale pensioendialoog. In 2015 hebben we de  
staatssecretaris concrete plannen aangereikt voor een 
Persoonlijke Pensioen Rekening. Meer hierover leest u op 
rabobankpensioenfonds.nl-regie.   

Tot 2015 voldeed het Rabobank Pensioenfonds altijd aan 
de eisen die de toezichthouders stellen aan pensioen
fondsen. Dat veranderde vorig jaar. Toen kregen we voor 
het eerst te maken met een zogeheten reservetekort.  
Onze financiële reserve voldeed niet aan de norm, zoals 
Antoon de Hoon hier in het voorwoord al naar verwees. 
Veel merkten deelnemers en gepensioneerden hier niet 
van. De pensioenen zijn in 2015, mede doordat we een 
reserve voor indexatie hebben, zelfs verhoogd met een 
toeslag die boven de inflatie lag. Ook in 2016 zullen we de 
pensioenen per 1 juli verhogen. Door het reservetekort  
kan er geen toeslag verleend worden vanuit de algemene 
middelen. Wel kunnen we opnieuw indexeren vanuit de 
reserve voor indexatie. De hoogte van dit percentage 
wordt in juni bepaald. Meer over het reservetekort leest u op  
rabobankpensioenfonds.nl-regie.   

Tevredenheid  
over fonds
De conclusie van de visitatiecommissie is dat het 
Rabobank Pensioenfonds op een kwalitatief 
hoogstaand niveau wordt bestuurd. Hiervoor is het 
beleid beoordeeld dat het fonds op de diverse 
beleidsterreinen vaststelt en uitvoert.  Meer over de 
controle en beoordeling van ons bestuur leest u op 
rabobankpensioenfonds.nl-regie.   

http://www.rabobankpensioenfonds.nl
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2015 in cijfers
 De volledige jaarrekening vindt  

u in het jaarverslag. Kijk bij de  
Downloads onder Jaarverslagen op 
rabobankpensioenfonds.nl

http://www.rabobankpensioenfonds.nl


2015: onrustig beleggingsjaar
Onze beleggingen scoorden in 2015 een kleine plus van 1%. Dat 
is inclusief de kosten voor de risicoafdekking. Het gemiddelde 
jaarrendement van de beleggingen, inclusief de risicoafdekking, 
over de periode 20072015 was ongeveer 6,7%. Per saldo pres
teerden de meeste beleggings categorieën bescheiden en in 
sommige gevallen was sprake van negatieve rendementen.  
Meer informatie over onze beleggingen in 2015 leest u op  
rabobankpensioenfonds.nl-regie.   

Bevindingen 
verantwoordingsorgaan
Het verantwoordingsorgaan (VO) bewaakt de belangen van deelnemers  
en gepensioneerden. Dat gebeurt door het bestuur kritisch te volgen. Ook 
geeft het VO advies. Terugkijkend op het beleid en de beslissingen van 2015 
concludeert het VO dat het bestuur ‘prudent en daadkrachtig’ leiding heeft 
gegeven aan het fonds. Veel aandacht van het VO ging in 2015 uit naar de 
beleggingen en de communicatie. Het oordeel over het beleggingsbeleid is 
positief. Over het communicatiebeleid zegt het VO dat er veel verbeteringen 
zijn doorgevoerd. Het VO noemt als voorbeelden de invoering van de nieuwe 
pensioenplanner, de succesvolle Sweet60 bijeenkomsten en de ontwikkeling 
van het digitale UPO. Het VO vindt de communicatie erg belangrijk en stelt  
dat er zeker verbeteringen mogelijk blijven. Meer over de terugblik van het VO  
op 2015 leest u op rabobankpensioenfonds.nl-regie.   

Bestuursmodel  
opnieuw onder de loep
Hoe bevalt de manier waarop  het bestuur van ons 
pensioen fonds is ingericht? Voldoet het aan de regels?  
Komt de medezeggenschap voldoende tot uiting? Is de 
deskundigheid van de bestuursleden gewaarborgd? 
Het bestuur hield in 2015 de werking van het huidige 
bestuursmodel tegen het licht. Dat zal in 2016 nogmaals 
gebeuren, omdat de regels steeds strikter worden. Zo zal  
de wetgever, naar verwachting, een raad van toezicht  
verplicht gaan stellen.  
Meer informatie over ontwikkelingen in 2015 rondom het 
bestuur, de directie en het verantwoordingsorgaan leest u op 
rabobankpensioenfonds.nl-regie.   

 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

Colofon

Fotografie: David Rozing/HH (cover),  
Peter van de Kerkhof (portret)
Tekst: Communicatiebureau Textuur
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Coördinatie: Syntrus Achmea
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Dit is een uitgave van het Rabobank 
Pensioenfonds. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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