Nieuwsbrief
Rabo BedrijvenPensioen
September 2016
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom uw Rabo
BedrijvenPensioen.

Nieuwe website Rabo
BedrijvenPensioen

Pensioen 1-2-3 geeft inzicht
in pensioen

In ons klantonderzoek gaf u aan dat u graag meer informatie

Het is belangrijk dat u weet wat er binnen het Rabo

wilde over uw pensioenregeling en de beleggingen.

BedrijvenPensioen voor u geregeld is. Daarom leggen wij dit

Wij hebben daarom een nieuwe site ontwikkeld met daarop

graag aan u uit. Pensioen 1-2-3 biedt u informatie in 3 lagen.

alle informatie over uw pensioen en beleggingen, eenvoudig

Pensioen 1: uw pensioenregeling in 1 minuut

uitgelegd in korte filmpjes.

Pensioen 2: uw pensioenregeling in 5 minuten
Pensioen 3: uw pensioenregeling in detail

Ook vindt u op de nieuwe site informatie over wat
veranderingen in uw werk of persoonlijke situatie

Met Pensioen 1-2-3 krijgt u informatie over de belangrijkste

betekenen voor uw pensioen. Kijk bij vragen daarom

onderdelen van uw pensioenregeling:

op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl.

•

Wat biedt mijn pensioenregeling wel en wat niet?

•

Hoe bouw ik pensioen op?

•

Welke keuzes heb ik?

•

Hoe zeker is mijn pensioen?

•

Welke kosten maakt mijn pensioenuitvoerder?

•

Wanneer moet ik in actie komen?

Ook Pensioen 1-2-3 vindt u op onze vernieuwde website
mijn.rabobedrijvenpensioen.nl
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Resultaten uit deelnemersonderzoek
Wij hebben u onlangs gevraagd om mee te doen aan een enquête over onze dienstverlening. Een flink aantal
deelnemers heeft de enquête ingevuld. Daar zijn wij blij mee omdat het ons helpt om onze dienstverlening te
verbeteren.
U geeft aan...
...behoefte te hebben aan meer actualiteit rondom

In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de

uw pensioen en de pensioenmarkt in het algemeen.

actualiteiten van dit moment, zoals de Brexit.
Daarnaast zullen we meer aandacht geven aan actuele
ontwikkelingen rondom uw pensioen op onze nieuwe
website.

...meer inzicht te willen in wat er precies gebeurt met uw

Op onze vernieuwde website vindt u het onderdeel

pensioenpremie en in de risico’s van uw pensioenopbouw.

‘uw pensioen en beleggen’. U vindt daar meer informatie
en een video met meer uitleg over hoe we uw pensioen
beleggen.

...te willen weten wat veranderingen in uw werk of

Op onze website gaan we in op wat veranderingen in

privésituatie, zoals een nieuwe baan of huwelijk,

uw werk of in uw situatie betekenen voor uw pensioen.

betekenen voor uw pensioen.

Wij geven aan waar u actie moet ondernemen.

...dat het deelnemersportaal verbeterd kan worden,

Op dit moment zijn wij bezig om het deelnemersportaal

bijvoorbeeld met een makkelijkere inlog en meer inzicht

te vernieuwen. Eind 2016 willen wij hiermee klaar zijn.

in uw pensioeninleg, rendement en kosten.

We houden u op de hoogte.

Actualiteit
Beleggingen: Brexit en uw pensioen

Op korte termijn verwachten we dat de markten volatiel

Op 23 juni heeft Groot-Brittannië middels een referendum

blijven. Het beleggingsbeleid van het Rabo

besloten om de Europese Unie te verlaten. Dit is de eerste

BedrijvenPensioen biedt daaraan tegenwicht door te

keer in de geschiedenis van de EU. De langetermijngevolgen

beleggen in verschillende beleggingscategorieën. Als gevolg

van deze ‘Brexit’ voor de financiële markten en voor uw

van de Brexit is de rente verder gedaald. Wij beleggen in

beleggingen zijn moeilijk te voorspellen. Wel lijkt het zeker

obligaties die er voor zorgen dat de waarde van uw

dat de Europese groei er hinder van zal ondervinden door

beleggingen stijgt als de rente daalt.

onzekerheid, lagere investeringen en een verminderde
handel. Veel zal afhangen van de afwikkeling van de Brexit.
Gebeurt dat in harmonie of niet?
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Doorbeleggen na pensioendatum

pensioenen. Korten heeft betrekking op pensioenregelingen

Er is een nieuwe wet die per 1 september 2016 in gaat.

waarbij de uiteindelijke pensioenkering vooraf vastligt.

Deze wet heeft de mooie naam ‘Wet Verbeterde

Bij tegenvallende beleggingen of een aanhoudend lage

Premieregeling’. Volgens deze wet kunt u op pensioendatum

rente, kan deze uitkering naar beneden worden bijgesteld.

kiezen voor een variabele pensioenuitkering, waardoor wij
voor u na pensioeningang kunnen blijven beleggen. Dit zorgt

Bij het Rabo BedrijvenPensioen is sprake van een beschikbare

voor een naar verwachting hoger pensioen, maar wel met

premieregeling. De ingelegde premies worden voor u belegd.

meer risico op een lager pensioen. U kunt ook kiezen voor

Op pensioendatum koopt u hier een pensioen voor.

een vaste uitkering die niet kan worden aangepast.

De hoogte van uw pensioen hangt af van de waarde van
uw beleggingen en de rente op pensioendatum.

In 2017 gaan we de pensioenregeling hier op aanpassen.

Uw pensioenuitkering ligt niet vooraf vast. Van korten

U krijgt dan de mogelijkheid om al voor pensioendatum te

is bij het Rabo BedrijvenPensioen daarom geen sprake.

kiezen voor een vaste of variabele uitkering. We passen dan

De behaalde beleggingsresultaten en de actuele rente

de beleggingen aan op uw keuze.

hebben wel degelijk invloed op de hoogte van uw pensioen.
Op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl krijgt u inzicht in de

Onrust pensioenmarkt door aangekondigde kortingen

actuele waarde van uw beleggingen en de verwachte

Er is veel aandacht in de media over de lage dekkingsgraden

pensioenuitkering.

van pensioenfondsen en het mogelijk korten (verlagen) van

Belangrijk! Geef uw emailadres aan ons door

Overige vragen: neem contact op met de Servicedesk

Is uw emailadres nog niet bij ons bekend? Door in te

Mocht u vragen hebben waarop u het antwoord niet kunt

loggen op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl geeft u uw

vinden via mijn.rabobedrijvenpensioen.nl, dan kunt u

emailadres aan ons door. In de toekomst zal deze

contact opnemen met de servicedesk.

nieuwsbrief uitsluitend digitaal worden verzonden.
Email: service@rabopggmppi.nl.
Belangrijk! Aanmelden partner bij samenwonen

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

Heeft u een partner? En bent u niet getrouwd of heeft u
geen geregistreerd partnerschap? Meldt dan uw partner
aan op mijn.rabobedrijvenpensioen.nl. Uw partner krijgt
dan een nabestaandenpensioen wanneer u vóór
pensioendatum komt te overlijden.
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