Nieuwsbrief
Rabo BedrijvenPensioen
November 2017
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom uw Rabo BedrijvenPensioen.

Vernieuwde website en portaal
Overzichtelijk, open en fris. Zo ziet de vernieuwde website
www.rabobedrijvenpensioen.nl er nu uit. De site is zo
gemaakt dat u eenvoudig uw weg vindt naar antwoorden op
vragen over het Rabo Bedrijvenpensioen. Het gebruik van
online formulieren maakt het u voortaan gemakkelijker om
aanvragen in te dienen of andere zaken te regelen.
Ook Mijn Rabo Bedrijvenpensioen is vernieuwd, het portaal
waar we uw persoonlijke informatie tonen. Op de startpagina
is de pensioeninformatie op hoofdlijnen overzichtelijk
weergegeven. Wie meer informatie wil, klikt door naar de
pagina’s waarin we gedetailleerd ingaan op uw beleggingen
en uw verwachte pensioen. Vanaf nu logt u met DigiD in op
uw portaal.

Denk met ons mee
We passen onze producten, diensten en communicatie voortdurend aan. Dat doen we om ze zo goed mogelijk op uw
behoeften te laten aansluiten. Daarbij maken we graag gebruik van uw ervaringen en feedback. Binnenkort willen we daarom
met een groep deelnemers van het Rabo BedrijvenPensioen aan tafel om nieuwe ontwikkelingen te bespreken en te
toetsen. Heeft u belangstelling om mee te praten? Nog even geduld. Binnenkort zullen we per e-mail een oproep doen.
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Beleggingen: Lagere kosten, langer beleggen
Om voldoende pensioen op te bouwen beleggen wij uw

Huidige beleggingsbeleid
100%

maandelijkse premiebetalingen. De wijze van beleggen

80%

moet tegen beheerste risico’s en lage kosten voor een
goed pensioen zorgen. Die ambitie geven we verder
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vorm met een aantal wijzigingen.
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Vanaf 1 juli zijn de beleggingskosten verlaagd met 0,06%
per jaar. Deze verlaging is mogelijk door het beheer van
de beleggingen efficiënter in te vullen. We hebben 10
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Jaren tot pensioen

Nieuwe beleggingsbeleid
100%

lifecycle-fondsen vervangen door 3 nieuwe fondsen.

80%

U belegt nu in een combinatie van de volgende drie
•

Pensioen Opbouw Rendement

•

Pensioen Opbouw Vastrentend Kort

•

Pensioen Opbouw Vastrentend Lang

Het fonds Pensioenopbouw Rendement belegt in nieuwe
aandelenfondsen met een fiscaal gunstige status. Als gevolg
hiervan betaalt het fonds in veel landen minder dividend
belasting. Naar verwachting levert dat in deze aandelen
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Jaren tot pensioen

W Pensioen Opbouw Rendement
W Pensioen Opbouw Vastrentend Kort
W Pensioen Opbouw Vastrentend Lang

fondsen ongeveer 0,2% extra rendement per jaar op.
Voor dezelfde inleg ontvangt u voortaan dus meer
pensioen.

Keuzemogelijkheden
Nieuw is dat u binnenkort uw beleggingsprofiel kan

Langer beleggen

kiezen. Zo kunnen wij uw beleggingen beter laten

Naarmate uw pensioenleeftijd nadert, bouwen we de

aansluiten op uw persoonlijke situatie. U heeft de keuze

risico’s in uw beleggingen af. Dit doen we door de

uit 5 beleggingsprofielen: Offensief, Licht Offensief,

combinatie van de Pensioen Opbouw-fondsen aan te

Neutraal (standaardprofiel), Behoudend en Defensief. Voor

passen. Nieuw is dat we voortaan later beginnen met het

het einde van het jaar ontvangt u van ons een brief

afbouwen van de beleggingsrisico’s en dus langer uw

waarin we u uitleggen hoe u via uw portaal een keuze uit

kapitaal in aandelen beleggen. Daarmee kan tegen een

deze 5 profielen kunt maken. Daar vindt u ook meer

iets groter risico uw uiteindelijke pensioen hoger worden.

informatie.
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Aanpassing pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar
We worden gemiddeld steeds ouder en krijgen dus ook

grenzen, dan wordt uw regeling automatisch naar

steeds langer pensioen. Om het pensioenstelsel betaalbaar

beneden aangepast. U gaat in dat geval iets minder

te houden stijgt op 1 januari 2018 onze zogenoemde

pensioen opbouwen. Er verandert niets voor u als de

pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar.

premie-inleg wel past binnen de nieuwe fiscale grenzen.

Wat betekent dat voor u?

Wanneer de nieuwe fiscale premiegrenzen definitief zijn,

Wij passen de nieuwe pensioenrichtleeftijd van 68 jaar aan

informeren we uw werkgever hierover. Dat doen wij

in uw pensioenreglement. Dat betekent niet dat u ook op

medio december. Uw werkgever hoort dan of de

68-jarige leeftijd met pensioen moet gaan, die keuze

pensioenregeling na aanpassing van de pensioen

maakt u zelf. Het betekent wel dat de Belastingdienst de

richtleeftijd wel of niet binnen de fiscale grenzen blijft.

maximale premie verlaagt die ingelegd mag worden.

Het gewijzigde pensioenreglement kunt u vanaf

Past uw huidige premie-inleg in het Rabo

1 januari 2018 vinden in laag 3 van de Pensioen 1-2-3

BedrijvenPensioen niet meer binnen de nieuwe fiscale

achter de inlog op www.rabobedrijvenpensioen.nl.

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.
Rabo BedrijvenPensioen is een pensioenregeling van
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