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Uit onderzoek blijkt dat u als deelnemer van het Rabo BedrijvenPensioen graag meer informatie wilt ontvangen over
uw pensioen. Daarom ontvangt u deze eerste nieuwsbrief. Wij sturen deze eenmalig per post. De volgende keren
versturen wij deze nieuwsbrief alleen per email. Wij hebben nog niet van alle deelnemers het emailadres. Daarvoor
is het belangrijk dat u inlogt op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl. U vindt daar alle informatie over uw pensioen, maar
wij krijgen dan ook automatisch uw emailadres. De nieuwsbrief komt ook beschikbaar op www.rabopggmppi.nl
opwww.rabopggmppi.nl/actualiteiten.

NIEUW: DE PENSIOENVERKENNER
Veel deelnemers van het Rabo BedrijvenPensioen hebben
aangegeven behoefte te hebben aan meer overzicht en
grip op het te verwachten pensioen. Wij komen u hierin
graag tegemoet. Sterker nog, wij vinden dat u altijd en
overal de mogelijkheid moet hebben om uw pensioen te
raadplegen. Speciaal voor u hebben we de
Pensioenverkenner ontwikkeld.
Met de pensioenverkenner krijgt u een realistisch en upto-date totaalbeeld van uw pensioen:
 De gevolgen van uw pensioenwensen worden
overzichtelijk op een rijtje gezet.
 U ziet in één oogopslag of u voldoende pensioen opbouwt en wat u kunt doen om dit zo nodig aan te passen.
 De effecten van keuzes, zoals eerder/later met pensioen, meer/minder werken, of extra pensioen opbouwen
ziet u direct in beeld verschijnen. Kortom met de Pensioenverkenner heeft u altijd en overal inzicht in uw
pensioen.
Ga naar mijn.rabobedrijvenpensioen.nl en probeer zelf ook de Pensioenverkenner

RENDEMENTEN OVER 2014
De Europese rentes zijn al jaren op een laag niveau. In 2014 is de rente
verder gedaald naar een historisch laag niveau. Deze dalende rente
heeft geleid tot een hoog rendement op obligaties. Vooral de fondsen
voor deelnemers die binnen 10 jaar recht hebben op pensioen
profiteren hiervan, doordat deze fondsen meer beleggen in obligaties.
Ook de aandelen hebben een positieve bijdrage geleverd aan het
rendement. Hiervan profiteren vooral de fondsen voor jongere
deelnemers.
Alle Pensioen Opbouw fondsen hebben in 2014 een hoog
jaarrendement behaald. Het jaarrendement van de fondsen is
weergegeven in de tabel hiernaast. Het rendement op uw vermogen
kan afwijken van de percentages in deze tabel, omdat een deel van uw
vermogen gedurende het afgelopen jaar is ingelegd. Inzicht in uw
persoonlijke situatie krijgt u via mijn.rabobedrijvenpensioen.nl
*Uw fonds betreft normaal gesproken het Pensioen Opbouwfonds met het jaartal waarin u 67 jaar wordt.
Bijvoorbeeld: Iemand die is geboren in 1980 zit in Pensioen Opbouw 2046-2048. Meer gedetailleerde
informatie over deze fondsen vindt u op https://www.robeco.nl/rabo_bedrijvenpensioen/

Pensioen Opbouw fonds*

Rendement

Pensioen Opbouw 2013 – 2015

20,4%

Pensioen Opbouw 2016 – 2018

20,7%

Pensioen Opbouw 2019 – 2021

17,5%

Pensioen Opbouw 2022 – 2024

15,5%

Pensioen Opbouw 2025 – 2027

12,8%

Pensioen Opbouw 2028 – 2030

11,2%

Pensioen Opbouw 2031 – 2033

9,6%

Pensioen Opbouw 2034 – 2036

9,8%

Pensioen Opbouw 2037 – 2039

10,0%

Pensioen Opbouw 2040 – 2042

10,1%

Pensioen Opbouw 2043 – 2045

9,9%

Pensioen Opbouw 2046 – 2048

10,0%

Pensioen Opbouw 2049 – 2051

10,3%

Pensioen Opbouw 2052 – 2054

10,3%

Pensioen Opbouw 2055 – 2057

10,2%

Pensioen Opbouw 2058 – 2060

10,3%
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GEWIJZIGD BELEGGINGSBELEID
Met ingang van februari 2015 wordt het beleggingsbeleid van het Rabo BedrijvenPensioen aangepast. Hiermee
speelt Rabo PGGM PPI in op de huidige marktomstandigheden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 Voor deelnemers die nog meer dan 20 jaar voor pensioendatum zitten gaan we iets meer beleggen in
risicovolle beleggingen (aandelen). Dit doen wij omdat we verwachten dat de rendementen op zowel
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aandelen als obligaties de komende jaren lager zullen zijn. Om toch een goed pensioen op te kunnen
bouwen, beleggen we ca. 10% meer in aandelen. Dit levert naar verwachting een hoger rendement op
dan obligaties, en dus een hoger pensioen. Nadeel is wel dat het risico van de beleggingen toeneemt.
Door de lange looptijd tot aan pensioen zijn wij van mening dat de vergrote kans op een hoger pensioen
opweegt tegen het hogere risico.
A: Ver voor pensioen
B: Tussenperiode C: Kort voor pensioen
 Het moment van afbouw van
beleggingsrisico richting
pensioenleeftijd is aangepast.
Tot en met 2014 begonnen we
Vastrentende waarden
het beleggingsrisico al af te
Zakelijke waarden
bouwen. Er wordt in het nieuwe
beleid afgebouwd vanaf 20 jaar
voor pensionering. Dat zorgt
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ervoor dat we wat langer in iets
Jaren tot pensioen (indicatie)
hoger risico beleggen.




Er wordt niet meer belegd in grondstoffen. We zien de meerwaarde van grondstoffen in de
beleggingsportefeuille afnemen. We verwachten dat de rendementen op grondstoffen in de komende
jaren laag zal zijn. Daarbij zijn de kosten van beleggen in grondstoffen relatief hoog.
Door de lage rente is de inkoop van een pensioen bij een verzekeraar duurder geworden. U krijgt
daardoor minder pensioen voor uw opgebouwde kapitaal. Daarom blijft het beleid zo dat het
renterisico voor deelnemers kort voor pensionering zo goed mogelijk wordt afgedekt, maar voor
deelnemers verder voor pensionering dekken we juist minder renterisico af. Dit doen wij omdat de
rente momenteel laag is en wij verwachten dat deze in principe op termijn meer zal stijgen dan dalen.
Maar ook hier geldt dat wij dit niet zeker weten.

In de grafiek hierboven kunt u zien hoe wij sinds 1 februari 2015 beleggen. Voor meer informatie over ons
beleggingsbeleid ga naar www.rabopggmppi.nl/over-ons

Nieuwe Franchise
De franchise is het deel van het loon waarover geen pensioen
wordt opgebouwd. In een eerdere brief over de
veranderingen aan uw pensioen per 1 januari 2015, hebben
we al aangegeven dat er met de nieuwe belastingregels ook
een nieuwe franchise komt. De nieuwe wettelijke franchise is
vastgesteld op €12.642.

Website PPI
De Rabo PGGM PPI heeft een nieuwe website.
www.rabopggmppi.nl. Op deze website vindt u
onder andere informatie over de PPI, het Rabo
BedrijvenPensioen, filmpjes en bijv. ook de
veelgestelde vragen.

Contact
Mocht u vragen hebben waarop u het antwoord
niet kan vinden via rabopggmppi.nl of
mijn.rabobedrijvenpensioen.nl, dan kunt u uiteraard
altijd e-mailen naar service@rabopggmppi.nl of u
kunt ons bellen op werkdagen tussen 8.30uur en
17.00uur op 030 -277 7431
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