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Hoe was het om bijna 12 jaar over de schouder van het 
bestuur mee te kijken? Ronny van den Boomen begon 
als lid van de Deelnemersraad, daarna zat hij tot nu toe 
in het Verantwoordingsorgaan (VO). “Het geld is van de 
deelnemers en de gepensioneerden. Het is belangrijk om 
toe te zien of er met jouw geld goed wordt omgegaan.” 

Ronny van den Boomen (40) is auditmanager bij Rabobank 
Nederland. Voordat hij 12 jaar geleden overstapte naar de bank, 
werkte hij als extern accountant bij PWC. Hij was nauw betrokken 
bij audits van pensioenfondsen. “Toen ik bij de Rabobank ging 
werken, leek het me leuk en nuttig om die pensioenkennis 
beschikbaar te stellen voor alle medewerkers van de Rabobank.” 

GEEN STRIJD
Wat is volgens hem het belang van het Verantwoordingsorgaan? 
“Het zijn onze pensioenen en onze pensioenrisico’s. Alle keuzes 
die het bestuur maakt, zijn voor onze rekening. Daar wil je op 
toezien. De voordelen zijn voor ons, maar ook de nadelen. We 
willen allemaal een zo goed mogelijk en welvaartvast pensioen.” 
Ronny typeert de samenwerking met het bestuur als prettig. 
“We hebben hetzelfde uitgangspunt. Daardoor is er geen strijd.” 

TIJD VOOR VER ANDERING
Ronny blikt met een tevreden gevoel terug op zijn tijd bij het 
VO. “Het was een fijne tijd en ik ga het zeker missen. Maar ik 
vind het gezond dat andere mensen nu hun inbreng krijgen. 
Die verversing is nodig, dat houdt de zaak scherp.”

NIEUW VO
Begin juli wordt er een nieuw VO geformeerd, bestaande 
uit 15 leden: 9 actieven en 6 gepensioneerden. De kandi
daten daarvoor hebben zich aangemeld. In totaal zijn er 
97 aanmeldingen. 



Pensioen
richtleeftijd
omhoog 
naar 68

De pensioenrichtleeftijd is begin dit jaar 
verhoogd van 67 jaar naar 68 jaar. Deze 
verhoging is het gevolg van gewijzigde 
fiscale wetgeving. De verhoging naar 
pensioenrichtleeftijd 68 heeft gevolgen voor 
uw pensioen. Uiteraard kunt u eerder met 
pensioen, maar dan worden de opgebouwde 
aanspraken herrekend naar de gewenste 
ingangsdatum van uw pensioen. Voor 
gepensioneerden heeft deze aanpassing 
geen gevolgen.

Doordat wij steeds langer leven ontvangen wij 
steeds langer AOW en pensioen. Dat kost extra geld. 
Om ervoor te zorgen dat er nu en in de toekomst 
voldoende geld is voor onze oudedagsvoorziening 
gaat de AOWleeftijd in stappen omhoog. Ook heeft de 
overheid de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. 
Om aan de wetgeving te voldoen, heeft het bestuur van 
het pensioenfonds in overleg met caopartijen besloten 
om de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2018 te 
verhogen naar 68 jaar.
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OPGEBOUWDE PENSIOENWA ARDE 
BLIJFT GELIJK
Het opgebouwde ouderdomspensioen van actieve 
deelnemers dat zou ingaan op 67 jaar is omgerekend 
naar een ouderdomspensioen dat ingaat op 68 jaar. 
Deze omrekening heet conversie. De opgebouwde 
aanspraken worden hierdoor uiteraard hoger. Belangrijk 
is dat de waarde van de opgebouwde aanspraken vóór 
en na omzetting gelijk blijft. Om precies aan te geven 
wat voor u persoonlijk de gevolgen zijn, sturen we u in 
maart of april een conversieoverzicht.

U KUNT EERDER MET PENSIOEN
Bij het Rabobank Pensioenfonds kunt u al vanaf uw 
57ste met pensioen. Let wel: hoe eerder u met pensioen 
gaat, des te lager is de maandelijkse uitkering. Hoeveel 
lager? Dat kunt u eenvoudig uitrekenen. Wat de 
financiële gevolgen zijn van eventuele  pensioenkeuzes 
(eerder stoppen, langer doorwerken, deeltijdpensioen) 
kunt u berekenen met de pensioenplanner (die vindt u 
op de website: www.rabobankpensioenfonds.nl). Dat 
werkt heel eenvoudig. Probeer het eens uit!

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten? Kijk op de website of bel of mail ons 
(rabopensioen@achmea.nl). Telefoon: (030) 669 37 77. 
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Financieel  
steeds sterker
Onze financiële situatie laat een opgaande 
lijn zien. Dat was in 2017 zo en ook in de eerste 
maanden van dit jaar. We zijn nu zo gezond 
dat De Nederlandsche Bank (DNB) niet langer 
een herstelplan van ons verlangt.

Onze financiële situatie bepalen we op basis van de 
beleidsdekkingsgraad en de vereiste dekkingsgraad. 
De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde actuele 
dekkingsgraad van de laatste 12 maanden. Is de actuele 
dekkingsgraad 100 procent? Dan hebben we precies 
genoeg geld om alle pensioenen uit te betalen. Nu én in 
de toekomst. De vereiste dekkingsgraad is de buffer die 
we moeten aanhouden om schokken op te kunnen 
vangen. Volgens DNB zijn we pas echt gezond als de 
beleidsdekkingsgraad ten minste even hoog is als of 
hoger is dan de vereiste dekkingsgraad. Eind januari was 
de beleidsdekkingsdekkingsgraad met 116,7% hoger dan 
de vereiste dekkingsgraad die is vastgesteld op 115,6%.

GOED NIEUWS
Omdat de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de vereiste 
dekkingsgraad, hebben we geen reservetekort meer. Dat 
is goed nieuws want dat betekent dat het bestuur zou 
kunnen besluiten om uw pensioen te verhogen (indexeren). 
Of uw pensioen dit jaar wel of niet omhoog gaat, besluit het 
bestuur in juni. In dat geval gaat uw pensioen in juli 
omhoog. Op de website vindt u de regels die het bestuur 
daarbij hanteert.

MEER INFORMATIE
Hier vindt u meer informatie over ons indexatiebeleid:  
www.rabobankpensioenfonds.nl/hetpensioenfonds/
indexatiebeleid 

Mag ik blijven 
werken als ik 
eerder met 
pensioen ga? 
Bij het Rabobank Pensioenfonds kunt u 
vanaf uw 57ste met pensioen. Stel 
bijvoorbeeld, u wilt op uw 58ste volledig 
met pensioen. Dat kan, maar dan mag u 
volgens de regels van de Belastingdienst 
geen betaald werk meer verrichten. U moet 
daarvoor een ‘Verklaring stoppen met 
werken’ tekenen. Dat houdt in dat u op het 
moment van pensioneren moet stoppen 
met werken. U mag ook niet de intentie 
hebben om weer te gaan werken. Dit geldt 
voor alle deelnemers die het ouderdoms
pensioen eerder dan 5 jaar voor hun AOW
leeftijd willen laten ingaan. Gaat u 
gedeeltelijk met pensioen (bijvoorbeeld 2 
van de 5 werkdagen per week), dan mag u 
voor dat deel geen betaald werk verrichten. 

Als u binnen 5 jaar voor uw AOWleeftijd 
met pensioen wilt, bijvoorbeeld op uw 
64ste, dan hoeft u de ‘Verklaring stoppen 
met werken’ niet te ondertekenen en mag u 
betaald werk blijven verrichten. 

WILT U MEER WETEN?
Op onze website vindt u meer informatie 
over eerder of later met pensioen gaan (en 
andere pensioenkeuzes) en de gevolgen 
daarvan voor uw pensioen. 

VRAAG EN ANTWOORD

http://www.rabobankpensioenfonds.nl/het-pensioenfonds/indexatiebeleid
https://www.rabobankpensioenfonds.nl/


REGIE | #01 | 2018

In de VS wordt 75% van het totale antibiotica
gebruik toegepast op vee. In het Verenigd 
Koninkrijk is dat 40%. De Wereldgezond
heidsorganisatie waarschuwt voor de gevol
gen (algehele resistentie). Beleggers kunnen 
een belangrijke rol spelen om bedrijven te 
dwingen het routinematige gebruik van  
antibiotica in de veehouderij af te bouwen. 
Via onze vermogensbeheerder Robeco  
stimuleert het Rabobank Pensioenfonds 
deze afbouw. Een goed voorbeeld om te 
laten zien hoe we verantwoord beleggen in 
de praktijk brengen. 

Om het overmatig gebruik van antibiotica in veeteelt 
tegen te gaan, heeft Robeco zich als grote belegger 
achter een initiatief geschaard van FAIRR (Farm Animal 
Investment Risk & Return). Dit is een coalitie van 
wereldwijde beleggers die samen goed zijn voor een 
vermogen van $ 1 biljoen. 

10 GROOTSTE RESTAUR ANTKETENS
FAIRR heeft een campagne opgezet die gericht is op 
de 10 grootste Amerikaanse en Britse restaurantketens 
(waaronder McDonald's en Domino's Pizza Group). 
Het doel is om het nietmedisch gebruik van anti
biotica te stoppen in hun wereldwijde toeleverings
ketens voor vlees en pluimvee. FAIRR verlangt van de 

10 bedrijven dat ze aangeven binnen welke termijn 
ze het gebruik van antibiotica binnen hun wereldwijde 
toeleveringsketens voor vlees en pluimvee gaan 
verbieden. 

DUIDELIJKE DOELSTELLINGEN
De campagne van FAIRR sluit prima aan op het beleid 
van het Rabobank Pensioenfonds. Op het gebied van 
verantwoord beleggen hebben we duidelijke doel
stellingen opgesteld voor onder meer dierenwelzijn 
en productkwaliteit en veiligheidsbeheer.
We ondersteunen de strategische doelen die de 
Rabobank voor het jaar 2018 rondom ‘Banking for food’ 
en Sustainable development goals heeft gesteld. Vanaf 
het derde kwartaal staat het thema voedselzekerheid 
centraal. Via onze vermogensbeheerder starten we 
onder meer gesprekken met producenten van 
pesticiden, zaden en kunstmest. Verder richten we 
ons specifiek op de ondersteuning van kleine boeren
bedrijven in derde wereldlanden. 

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over het beleid van het pensioen
fonds op het gebied van verantwoord beleggen? 
In onze jaarverslagen staat daarover meer informatie. 
Ook vindt u op rabobankpensioenfonds.nl/downloads 
onder ‘beleggingsbeleid’ uitgebreide informatie over 
duurzaam beleggen. 

Ban op antibiotica bij 
restaurantketens

www.rabobankpensioenfonds.nl/downloads


Volgens Bernard biedt het Rabobank Pensioenfonds 
steeds meer gemak en wordt er hard gewerkt om de 
drempels rondom pensioen te verlagen. “Mensen willen 
meer en meer zelf aan het stuur zitten; zelf beslissingen 
nemen die passen bij hun leven. Daar gaan wij als 
pensioenfonds in mee. Dat kan dankzij de 
voortschrijdende technologie. Kijk hoe internet
bankieren steeds meer vrijheid biedt aan klanten. Niet 
de bank, maar de klant heeft de regie. Op die lijn zitten 
wij ook. Steeds verder gaan in het faciliteren van de 
deelnemers.”

PENSIOEN DICHTERBIJ BRENGEN 
Onder de vlag van ‘digitale klantbediening’ zet het 
pensioenfonds steeds nieuwe stappen om het 
gebruiksgemak te verbeteren. “Zo verlagen we de 
drempel om met het eigen pensioen bezig te zijn. We 
brengen het pensioen dichter naar de deelnemers toe.” 

“MET PENSIOEN KUN JE NIET VROEG 
GENOEG BEGINNEN”
De digitale klantbediening die het pensioenfonds 
nastreeft, sluit naadloos aan bij de ontwikkelingen bij 
de Rabobank. Bernard wijst op de Rabocampagne 
‘Financiële Gezondheid’. “Als we het hebben over werk, 
inkomen en gezondheid, dan is pensioen daar 
onlosmakelijk mee verbonden. Het is je inkomen van 
later. Dat moet je nú goed regelen, want als je straks 
ouder bent, valt er bijna niks meer bij te sturen. Met 
pensioen kun je niet vroeg genoeg beginnen.”

“Pas als Rabomedewerkers zelf doordrongen zijn van 
het belang van pensioen, kunnen zij Raboklanten 
zinvol informeren over financiële producten die te 
maken hebben met pensioen en de ‘Financiële 
Gezondheid’ van mensen.” 

Pensioen niet los te zien van 
‘Financiële Gezondheid’
“Op je mobieltje of tablet in een oogopslag 
zien hoe je pensioen ervoor staat. Eenvou
dig zelf wijzigingen doorvoeren. We bieden 
steeds meer gemak. Het doel is om deel
nemers zo de regie over hun eigen pensioen 
in handen te geven.” Dat zegt Bernard  
Walschots, voorzitter van het uitvoerend 
bestuur, over nieuwe ontwikkelingen bij 
het Rabobank Pensioenfonds. 



Blik op pensioen: een 
tweegesprek over de 
veranderingen

Marliecke werkt als financieringsspecialist op de 
afdeling private banking van Rabobank Rotterdam. 
Haar pensioen is nog ver weg, maar ze heeft een goed 
beeld van wat er gaande is in pensioenland. “Het is mijn 
werk om met klanten naar hun financiële toekomst te 
kijken. Dan kun je niet om het pensioen heen. Ik zie veel 
mensen die er te laat achter komen dat ze te weinig 

geld hebben om het leven dat ze gewend zijn 
voort te zetten als ze met pensioen gaan. 

Vaak is het dan te laat om nog wat extra’s 
te regelen. Begin je daar vroeg genoeg 

mee, dan is een klein bedrag per 
maand al genoeg om later wat 

extra ruimte te hebben.” 
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In pensioenland verandert er veel. En dat blijft 
voorlopig zo. Kijk naar de veranderingen die 
het nieuwe kabinet heeft aangekondigd. Wat 
vinden we ervan? Hoe zien we ons pensioen? 
We vroegen deelnemer Marliecke Paans (27) 
en gepensioneerde Anton van den Brink (67) 
naar hun mening.

“ De jongere generatie 
is verandering 
gewend en wordt 
gedwongen om 
hiervoor open te staan.” 



Anton is sinds medio 2015 met pensioen. “In al die jaren 
is er veel veranderd. Pensioen was 40 jaar geleden super 
zeker. Dat is inmiddels sterk veranderd. De regeling is 
versoberd, afgetopt en veel minder zeker.” Marliecke 
kent die zekerheid van vroeger niet: “Wij weten niet 
beter dan dat er steeds veranderingen zijn. De jongere 
generatie is verandering gewend en wordt gedwongen 
om hiervoor open te staan.”

BLIJ ZIJN
Hoeveel er ook verandert, volgens Anton mogen we in 
Nederland blij zijn met ons pensioenstelsel. “We moeten 
onze zegeningen tellen. Ons stelsel hoort tot de beste 
van de wereld. Maar het is wel tijd om de zaak ‘op te 
schudden.” Het kabinet is van plan om voor iedereen 
persoonlijke pensioenpotjes in te voeren. Dat geeft 
beter zicht op het inkomen dat iemand later heeft. 
Ook krijgt iedereen meer invloed op zijn eigen pensioen. 
Anton is het eens met de grote lijn van deze ontwik
keling. “We leven in een maatschappij die steeds meer 
individualiseert. Daar moet je recht aan doen. Die 
beweging naar individuele potjes is goed.”

VEEL MENSEN MISSEN DE DESKUNDIGHEID
De vraag is hoeveel zeggenschap mensen straks 
krijgen over hun pensioengeld. Juist op dit punt 
heeft Marliecke twijfels bij de nieuwe ontwikkelingen. 
“Voor een grote groep mensen is pensioen een ver van 
mijn bed show waar ze maar heel weinig van af weten. 
Veel mensen hebben in z’n algemeenheid beperkte 
financiële kennis. Tel daarbij op dat veel mensen de 
neiging hebben om zich vooral door de korte termijn 
te laten leiden. Ik vraag me af of straks iedereen wel 
voldoende thuis is in pensioen om daarover zelf 
beslissingen te nemen. De gevolgen van verkeerde 
keuzes kunnen dramatisch zijn.”

PENSIOEN: VERPLICHT IS PRIMA
Zowel Marliecke als Anton vinden het belangrijk 
dat pensioen verplicht blijft. Marliecke: “Ik zie door 
mijn werk veel ondernemers. Die hebben geen 
verplicht pensioen. Wat blijkt in de praktijk: een 
grote groep regelt niks voor later. Het komt er  
niet van. Daar moet je mensen voor behoeden.”

Lees het hele interview met Marliecke en  
Anton op rabobankpensioenfonds.nl 

“ We leven in een maatschappij 
die steeds meer individualiseert. 
Daar moet je recht aan doen.” 

https://www.rabobankpensioenfonds.nl/regie-1-2018/blik-op-pensioen-een-tweegesprek-over-de-veranderingen


 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
Email: rabopensioen@achmea.nl

 Correspondentieadres 

Rabobank Pensioenfonds
Klant Contact Center 
Postbus 113 
3454 ZJ De Meern

Colofon
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Dit is een uitgave van het Rabobank 
Pensioenfonds. Aan deze uitgave kunnen 
geen rechten worden ontleend. 
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Jaarverslag wordt film
In het tweede kwartaal publiceert het Rabobank Pensioenfonds weer het 
jaarverslag. Voorgaande jaren kreeg u een verkort jaarverslag toegestuurd. 
Dit jaar maakte het fonds, in plaats van het verkorte jaarverslag, een korte 
film waarin u uitleg krijgt bij de belangrijkste cijfers van het fonds. Houd 
onze website dus in de gaten. rabobankpensioenfonds.nl. 

De digitalisering van ons pensioenfonds gaat steeds verder. 
Dat biedt mooie kansen. Zo kunnen we u veel gerichter 
informeren over uw persoonlijke pensioensituatie. 

Ook kunnen we extra gebruiksgemak bieden. Daarnaast zorgt de digita
lisering ook nog eens voor kostenbesparing. Eind dit jaar introduceert het 
pensioenfonds een grondig vernieuwde versie van ‘Mijn pensioen’. Dit is uw 
persoonlijke online omgeving op rabobankpensioenfonds.nl waar u al uw 
pensioenzaken zelf kunt regelen. Achter de schermen wordt hard gewerkt 
aan een compleet nieuwe digitale omgeving. 
Bij de bouw hiervan staat één vraag centraal: hoe kunnen we onze deel
nemers zo goed mogelijk faciliteren. Eén van de belangrijkste verbeteringen is 
dat we deelnemers heel gericht informatie aanbieden die past bij hun 
persoonlijke situatie. Ben je bijvoorbeeld niet langer werkzaam bij Rabobank 
en betaal je geen premie meer? Dan laten we informatie die er niet langer toe 
doet achterwege. Meer communicatie ‘op maat’. Dat maakt onze pensioen
communicatie duidelijker en relevanter. Zo krijgt u meer zicht op uw pensioen.

OOK VOORDEEL GEPENSIONEERDEN
Ook aan gepensioneerden biedt de vernieuwde online omgeving 
voordelen. Zo vindt u daar al uw persoonlijke pensioenpost overzichtelijk bij 
elkaar. Ook kunt u via het portaal uw gegevens wijzigen (bijvoorbeeld uw 
rekeningnummer of emailadres). U kunt – in tegenstelling tot de actieve 
deelnemers – niet rekenen met uw pensioen. Maar dat is ook logisch, want 
u ontvangt al pensioen en hoeft dus geen pensioenkeuzes meer te maken. 
 
WILT U OOK PROFITEREN VAN HET DIGITALE GEMAK? 
Geef dan in ieder geval uw emailadres door aan het pensioenfonds. 
Steeds meer informatie versturen we digitaal. U geeft uw emailadres 
eenvoudig door via het online formulier ‘doorgeven/wijzigen emailadres 
en telefoonnummer’ dat u vindt op Mijn Pensioen, uw persoonlijke 
online omgeving. 
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Steeds meer 
gemak dankzij 
digitalisering
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