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

Goede rendementen in 2016
Uw rendementen op de Pensioen Opbouw Fondsen zijn
afhankelijk van stijging of daling van rente en aandelen
koersen. De Pensioen Opbouw Fondsen kenden een goed
jaar, het rendement op alle fondsen is positief.
Renteontwikkeling
In het eerste half jaar van 2016 is de rente verder gedaald.
De rente is nog nooit zo laag geweest. Vanaf oktober is de
rente iets gestegen. Hierdoor heeft u kunnen profiteren van
het gewijzigde beleid (zie volgende pagina). Uiteindelijk is
de rente eind 2016 lager dan aan het begin van het jaar.
Hierdoor heeft u een positief rendement op obligaties behaald.
Pensioen Opbouw fonds

Rendement 2016

Aandelenkoersen

Pensioen Opbouw 2016 – 2018

10,3%

Het was een spannend beleggingsjaar met de keuze van de

Pensioen Opbouw 2019 – 2021

9,1%

Britten voor een Brexit en de Amerikaanse verkiezingen.

Pensioen Opbouw 2022 – 2024

6,7%

De economie is wereldwijd gegroeid. En ook de aandelen

Pensioen Opbouw 2025 – 2027

5,7%

koersen zijn in 2016 fors gestegen. U heeft dus een positief

Pensioen Opbouw 2028 – 2030

6,1%

rendement op aandelen.

Pensioen Opbouw 2031 – 2033

7,0%

Pensioen Opbouw 2034 – 2036

8,3%

Het rendement op uw vermogen kan afwijken van de

Pensioen Opbouw 2037 – 2039

9,5%

percentages in deze tabel, omdat een deel van uw vermogen

Pensioen Opbouw 2040 – 2042

9,6%

gedurende het afgelopen jaar is ingelegd. Inzicht in uw

Pensioen Opbouw 2043 – 2045

9,5%

persoonlijke situatie krijgt u via mijn.rabobedrijvenpensioen.nl
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Aanpassing van het beleggingsbeleid
Per 1 november 2016 hebben we uw beleggingsbeleid

Wij hebben nu afgesproken dat wij bij relatief lage rentes

aangepast. Dit hebben we gedaan omdat de rente nog

(onder de 3%) het inkooprisico minder afdekken. Het aan

verder gedaald is. De rente is nog nooit zo laag geweest

te kopen pensioen stijgt dan bij een rentestijging. Bij een

en we verwachten dat een daling van de rente nog maar

verdere rentedaling daalt het aan te kopen pensioen.

beperkt mogelijk is.

Bij een rente boven de 3% dekken wij het inkooprisico
grotendeels af. Het aan te kopen pensioen is dan bijna

Waarom is rente zo belangrijk voor uw pensioen?

niet meer gevoelig voor schommelingen in de rente vlak

Op uw pensioendatum koopt u met uw pensioenkapitaal

voordat u met pensioen gaat.

een pensioen aan bij een verzekeraar. De hoogte van dit
pensioen hangt af van de rente. Hoe hoger de rente, des

Wat betekent dit voor u?

te hoger het aan te kopen pensioen. Omgekeerd geldt

Ben u 57 jaar of ouder, dan is uw pensioen met deze lage

dat hoe lager de rente is, des te lager het aan te kopen

rente minder beschermd tegen een rentedaling. Daalt de

pensioen. Dit noemen wij ‘inkooprisico’.

rente nog verder, dan zult u op pensioendatum minder
pensioen aan kunnen kopen. Daar staat tegenover dat u

Het beleggingsbeleid van Rabo BedrijvenPensioen is erop

meer pensioen aan kunt kopen als de rente stijgt. Als de

gericht dat het aan te kopen pensioen steeds minder

rente verder gaat stijgen dan gaan wij het inkooprisico

gevoelig wordt voor veranderingen in de rente. Wij dekten

weer steeds meer afdekken. Het effect van rentestijgingen

dat risico grotendeels af. In de laatste jaren voor

of dalingen wordt dan ook steeds kleiner.

pensioenaankoop hebben rentewijzigingen daarom
slechts een beperkte invloed op het pensioen.

Bent u jonger dan 57 jaar, dan is er in uw huidige
beleggingsbeleid niets veranderd. Deze verandering

Wat hebben we aangepast?

merkt u dan pas wanneer u 57 wordt.

Tot nu toe bekeken we elk jaar hoe de bescherming tegen
renteveranderingen aangepast moest worden.

Veranderingen in uw Rabo BedrijvenPensioen
In 2017 gaan we u de keuze bieden voor een variabele

verschillen. Dit is nu mogelijk omdat de verwachting is dat

uitkering. Als u met pensioen gaat, koopt u nu met uw

beleggen leidt tot een hoger pensioen. De rente is nu ook

pensioenkapitaal een pensioen aan bij een verzekeraar.

historisch gezien laag. Maar dit kan ook leiden tot een

De hoogte van dit pensioen hangt af van de rente. Sinds

lager pensioen als de beleggingen minder waard worden.

1 september 2016 biedt de overheid de mogelijkheid om
een variabel pensioen in te kopen.

Wat betekent dit voor u?
Wij gaan u de mogelijkheid bieden om te kiezen voor

Uw pensioenkapitaal blijft dan na ingang van uw

een variabele uitkering. Hier hoort dan ook een ander

pensioen belegd. Ieder jaar wordt dan een deel van het

beleggingsbeleid bij. Wij informeren u over de keuzes die

pensioenkapitaal gebruikt voor uw pensioenuitkering in

u kunt maken. Zodra u de keuze kunt maken, laten we dit

dat jaar. Uw jaarlijkse pensioenuitkering kan dan jaarlijks

weten. U hoeft dus nu niks zelf te doen.
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Nieuwe wettelijke bedragen
Jaarlijks stelt de overheid de wettelijke bedragen vast waar uw pensioenregeling aan moet voldoen. Voor 2017 zijn de
onderstaande bedragen gewijzigd.
Franchise

			

De franchise is het deel van het loon waarover u geen pensioen mag opbouwen. De nieuwe
wettelijke franchise is vastgesteld op €13.131. Mogelijk geldt er in uw regeling een hogere
franchise. Dit is een afspraak met uw werkgever. U bedrag wordt dan niet automatisch aangepast.

Maximale 				Het maximale pensioengevend salaris per 1 januari 2017 is € 103.317,- (in 2016: €101.519,-).
pensioengevend

Is uw salaris hoger dan dit bedrag, dan bouwt u hierover geen pensioen op in het Rabo

Salaris

BedrijvenPensioen. Mogelijk heeft uw werkgever met ons een lager maximaal pensioengevend

				

salaris vastgesteld. Dan wordt dit bedrag niet automatisch aangepast.
Tijdelijk		 			

Heeft uw werkgever voor u een verzekering voor het tijdelijk partnerpensioen in uw Rabo

Partnerpensioen		

BedrijvenPensioen opgenomen, dan wijzigt de hoogte van het verzekerde bedrag.
Vanaf 1 januari is het verzekerde bedrag € 15.007,44 (2016: € 14.837,52).

Wat betekent dit voor u?
De bedragen die in 2017 voor u van toepassing zijn kunt u vinden in de Pensioen 1-2-3 op mijn.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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