Nieuwsbrief
Rabo BedrijvenPensioen
Februari 2016
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom uw Rabo BedrijvenPensioen.
De Pensioenverkenner van Rabo BedrijvenPensioen
genomineerd voor pensioenwegwijzer 2015.
In 2015 is de Pensioenverkenner gelanceerd. Met de
Pensioenverkenner heeft u altijd en overal een up–to-date
realistisch 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.

Veel klanten maken al gebruik van de Pensioenverkenner.
Ook de jury van de Pensioenwegwijzer 2015 was enthousiast
en heeft de Pensioenverkenner daarom beloond met een
nominatie.
Ga ook naar jouw persoonlijke pensioenverkenner door in te
loggen op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl
Meer weten of de pensioenverkenner? Klik hier voor een kort
informatiefilmpje.
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Uw beleggingen in 2015

rendement van 9% of hoger. In dat jaar daalde de rente
sterk wat leidde tot hogere obligatiekoersen. Ook de

Rendementen over 2015

aandelenkoersen stegen sterk.

Het rendement van alle Pensioen Opbouw Fondsen in
2015 is licht positief. De rendementen op de Pensioen

Ontwikkeling

Opbouw Fondsen worden grotendeels bepaald door de

Na eerst een verdere daling, is de rente in de tweede helft

ontwikkelingen van de rente en aandelenkoersen.

van het jaar gestegen tot licht boven het niveau van eind
2014. Dit heeft geleid tot een rendement op obligaties

Pensioen Opbouw fonds*

Rendement 2015

van rond het nulpunt.

Pensioen Opbouw 2013 – 2018

0,1%

Pensioen Opbouw 2019 – 2021

0,5%

Aandelenkoersen in 2015

Pensioen Opbouw 2022 – 2024

1,2%

De aandelenkoersen zijn in 2015 enkele procenten

Pensioen Opbouw 2025 – 2027

1,6%

gestegen. Daarmee hebben de aandelen een kleine

Pensioen Opbouw 2028 – 2030

1,6%

positieve bijdrage geleverd aan het rendement. Hiervan

Pensioen Opbouw 2031 – 2033

1,9%

profiteren vooral de fondsen voor jongere deelnemers.

Pensioen Opbouw 2034 – 2036

2,3%

Deze fondsen beleggen meer in aandelen.

Pensioen Opbouw 2037 – 2039

2,5%

Pensioen Opbouw 2040 – 2042

2,3%

Het rendement op uw vermogen kan afwijken van de

Pensioen Opbouw 2043 – 2070

2,6%

percentages in deze tabel, omdat een deel van uw
vermogen gedurende het afgelopen jaar is ingelegd.

In 2014 waren de rendementen hoger door andere

Inzicht in uw persoonlijke situatie krijgt u door in te

marktontwikkelingen. Alle fondsen hadden in 2014 een

loggen op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl.

Franchise
De franchise is het deel van uw loon waarover u geen

Bijvoorbeeld dat deelnemers meer mogelijkheden krijgen

pensioen opbouwt. De franchise wordt jaarlijks door de

met het opgebouwde vermogen. Hoogstwaarschijnlijk krijgt

overheid vastgesteld. De nieuwe minimale franchise 2016

u bijvoorbeeld de keuze om na Pensioendatum ook uw

is €12.953,-.

opgebouwde pensioenkapitaal te blijven beleggen. Hierdoor
neemt de kans op een hoger pensioen toe, maar blijft ook

Veranderingen in de pensioenwereld

het risico dat uw pensioen lager wordt. Uiteraard wordt u

Van het pensioenstelsel in Nederland wordt al jaren gezegd

hierover uitgebreid geïnformeerd zodra dit voor u echt

dat het één van de beste ter wereld is. Om dit zo te houden

relevant is

moet het stelsel inspelen op veranderende omstandigheden
zoals vergrijzing en langdurige lage rente. Er is hiervoor veel

Welke veranderingen er verder ook komen. Wij zorgen dat uw

aandacht vanuit de politiek en bijvoorbeeld De Nederlandse

Rabo BedrijvenPensioen altijd up-to-date is.

Bank. Wij verwachten daarom veranderingen in het stelsel.

* 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 2043-2070. Meer gedetailleerde informatie over deze fondsen
vindt u hier.
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Pensioen 1-2-3

mijn.RaboBedrijvenpensioen

Uiterlijk 1 juli 2016 introduceren wij Pensioen 1-2-3 voor u.

Uw pensioen 1-2-3 vindt u straks ook op

Dit doen wij samen met alle andere pensioenuitvoerders.

mijn.rabobedrijvenpensioen.nl. Nu vindt u hier al alle informatie

Pensioen 1-2-3 wordt zo de nieuwe standaard communicatie

over uw Rabo BedrijvenPensioen, uw opgebouwde kapitaal,

over uw pensioen. Met Pensioen 1-2-3 krijgt u informatie over

brochures en de pensioenverkenner.

de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling.
•

Wat biedt mijn pensioenregeling wel?

Overige vragen: neem contact op met de Servicedesk

•

Wat biedt mijn pensioenregeling niet?

Mocht u vragen hebben waarop u het antwoord niet kunt vinden

•

Hoe bouw ik pensioen op?

via www.rabopggmppi.nl of mijn.rabobedrijvenpensioen.nl, dan

•

Welke keuzes heb ik?

kunt contact opnemen met de servicedesk.

•

Hoe zeker is mijn pensioen?

•

Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?

Email: service@rabopggmppi.nl.

•

Wanneer moet ik in actie komen?

Telefoon. 030 -277 7431 (werkdagen tussen 8.30uur en 17.00u).

Belangrijk! Aanmelden partner bij samenwonen
Heeft u een partner? En bent u niet getrouwd of heeft geen
geregistreerd partnerschap? Meldt dan uw partner aan. Uw
partner krijgt dan een nabestaandenpensioen wanneer u
voor pensioendatum komt te overlijden.
Klik hier voor het formulier om uw partner aan te melden.

Rabo BedrijvenPensioen is een pensioenregeling van
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