
Rabobank 
Pensioenafspraken 'Overleggroep Pensioenen Rabobank' 

(bijlage bij onderhandelingsresultaat d.d. 12 april 2013) 

CAO-partijen hebben overeenstemming bereikt over de invoering van een nieuwe, 

toekomstbestendige pensioenregeling bij Rabobank en hebben in dat kader besloten om de 

afspraken over te nemen zoals die op 8 april 2013 door de 'Overleggroep Pensioenen Rabobank' zijn 

gemaakt over de volgende onderwerpen: 

1. Wijzigingen aard en inhoud pensioenregeling

1.1 Premietoezegging

1.2 Premiesystematiek

1.3 Nagestreefde pensioenopbouw

1.4 Eigen bijdrage medewerkers

2. Overgangsafspraken

2.1 Eenmalige storting en garantstelling Rabobank

2.1.a lndexatiedepot Stichting Rabobank Pensioenfonds 

2.1.b Garantstelling Rabobank 

3. Positie en rol Stichting Rabobank Pensioenfonds

4. Wijzigingen in wet- en regelgeving, rol toezichthouders

4.1 Kabinetsvoornemen Witteveen-kader

4.2 Overige wijzigingen in wet- en regelgeving

5. Ontbindende voorwaarden

De betreffende afspraken luiden als volgt. 

1. Wijzigingen aard en inhoud pensioenregeling

De pensioenregeling wordt per 1 januari 2013 gewijzigd in een zogenoemde CDC

pensioenregeling (CDC= Collective Defined Contribution, in het Nederlands: Collectieve 

Beschikbare Premie). Deze wijziging impliceert risico-overdrachten van Rabobank naar 

medewerkers, oud medewerkers en overige pensioengerechtigden. Voor deze risico

overdrachten betaalt Rabobank een vergoeding zoals nader omschreven in dit document. 

Rabobank heeft daarmee geen enkele financiële verplichting meer met betrekking tot 

achterliggende deelnemersjaren en de reeds opgebouwde pensioenen. Voor toekomstige 

pensioenopbouw stelt Rabobank een volgens een vaste methodiek bepaalde pensioenpremie 

beschikbaar. Rabobank heeft met de overgang naar de nieuwe regeling geen recht meer op 

premiekortingen of andere restituties, onder welke benaming dan ook, vanuit de Stichting 

Rabobank Pensioenfonds. 
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1.1 Premietoezegging 

In de nieuwe pensioenregeling stelt Rabobank een volgens een vaste systematiek bepaalde 

pensioenpremie beschikbaar aan Stichting Rabobank Pensioenfonds. Met deze premie zal 

Stichting Rabobank Pensioenfonds voor medewerkers een bepaalde nagestreefde 

pensioenopbouw trachten te realiseren. Deze vaste premiesystematiek is nader beschreven in 

paragraaf 1.2. 

De nagestreefde pensioenopbouw betreft pensioenopbouw volgens een voorwaardelijke 

middelloon-pensioenregeling met een voorwaardelijke indexatie zoals hierna in paragraaf 1.3 

nader is beschreven. 

Bij het realiseren van de nagestreefde pensioenopbouw is de financiering leidend volgens 

onderstaande bepalingen: 

Indien in een bepaald jaar de collectieve, vooraf bepaalde pensioenpremie die Rabobank 

beschikbaar stelt, verhoogd met de middelen uit hoofde van de tijdelijke garantstelling 

als omschreven in paragraaf 2.1.b, niet voldoende is om de nagestreefde 

pensioenopbouw voor dat jaar te realiseren, zal de pensioenopbouw in dat jaar naar 

rato van het tekort worden verminderd. 

Met betaling van de jaarlijkse pensioenpremie zal Rabobank volledig en definitief aan al 

haar pensioenverplichtingen hebben voldaan. 

Rabobank heeft daarmee geen enkele financiële verplichting meer met betrekking tot 

achterliggende deelnemersjaren en de reeds opgebouwde pensioenen. 

Stichting Rabobank Pensioenfonds zal aan Rabobank geen premiekortingen verlenen of 

andere restituties, onder welke benaming dan ook, doen. 

De wijzigingen uit de paragrafen 1.1, 1.2 en 1.3 zijn eveneens van toepassing voor deelnemers 

ten behoeve van wie momenteel de pensioenopbouw na arbeidsongeschiktheid wordt 

voortgezet, en voor deelnemers die momenteel gebruik maken van de overgangsregeling VUT. 

1.2 Premiesystematiek 

De pensioenpremie die Rabobank jaarlijks beschikbaar stelt, is gelijk aan de som van: 

a. de actuariële koopsom voor de nagestreefde jaarlijkse pensioenopbouw ten behoeve

van de medewerkers die deelnemen in de pensioenregeling, vermeerderd met de

risicopremies ter dekking van het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico

b. de opslag voor solvabiliteit

c. de opslag voor administratiekosten

d. de opslag voor risico-overdracht met betrekking tot de in het betreffende jaar op te

bouwen pensioenaanspraken en voor voorwaardelijke toeslagverlening op die

pensioenaanspraken

De pensioenpremie die Rabobank jaarlijks beschikbaar stelt, bedraagt maximaal 36 % van de 

som van de pensioengrondslagen van de medewerkers die deelnemen in de pensioenregeling. 

Pensioenafspraken_Overleggroep Pensioenen Rabobank_12 april 2013 2



De onderdelen a en c van de beschikbaar te stellen pensioenpremie worden berekend volgens 
actuele actuariële grondslagen en methoden. Daarbij wordt de actuele rentetermijnstructuur 
gehanteerd. 

Bij de vaststelling van de beschikbaar te stellen pensioenpremie wordt in beginsel een opslag 
voor solvabiliteit gehanteerd van 15 %. Bij aanpassingen van het beleggingsbeleid kan hier 
verandering in komen. 

De opslag voor risico-overdracht en voorwaardelijke toeslagverlening die bij de vaststelling van 
de beschikbaar te stellen pensioenpremie wordt gehanteerd, is in totaal vastgesteld op 29 % van 
de som van de onderdelen a, b en c van de beschikbaar te stellen pensioenpremie. De risico
opslag komt volledig ten goede aan de algemene middelen in Stichting Rabobank Pensioenfonds. 
Het bestuur van de Stichting Rabobank Pensioenfonds wordt verzocht prioriteit te gegeven aan 
financiering van pensioenopbouw uit deze middelen indien de beschikbaar gestelde premie in 
enig jaar daarvoor niet toereikend is. 

Voor 2013 zal de Rabobank een pensioenpremie beschikbaar stellen die gelijk is aan de 
pensioenpremie voor 2013 onder PR 2006. Eventuele bijstortingen en kortingen zijn hiervan 
uitgesloten. Het voorlopige pensioen premiepercentage dat is vastgesteld voor 2013 bedraagt 
39,4%. 

1.3 Nagestreefde pensioenopbouw 

Op basis van de beschikbaar gestelde pensioenpremie wordt een voorwaardelijke middelloon
pensioenregeling met voorwaardelijke indexatie nagestreefd. De hoofdkenmerken van deze 
regeling zijn in de volgende tabel weergegeven. 
In 2013 wordt de nagestreefde pensioenopbouw bepaald op basis van de parameters van 
pensioenregeling PR 2006 zoals weergegeven in de volgende tabel. Met ingang van 2014 wijzigt 
de nagestreefde pensioenopbouw zoals eveneens weergegeven in de volgende tabel. 

Pensioenregeling 2013 

2013 Met ingang van 1 januari 2014 
Pensioensysteem Vaste premiemethodiek Vaste premiemethodiek 

Voorwaardelijk geïndexeerd Voorwaardelijk geïndexeerd 
voorwaardelijk middelloon voorwaardelijk middelloon 

Pensioenrichtleeftijd 65 jaar 67 jaar, volgt de aanpassing van 
de pensioenleeftijd in 
Witteveenkader 

Pensioengevend salaris Ongewijzigd t.o.v. Ongewijzigd t.o.v. 
Pensioenregeling 2006 Pensioenregeling 2006 

(inclusief 1 Yz % salarisstijging per 
1 januari 2014) 

Franchise € 15.017 € 14.017 (min€ 1.000 t.o.v. 
Pensioenregeling 2006); jaarlijks 
aangepast aan CAO-loonronde 

Jaarlijkse opbouw 2,25% van de 2 % van d�]>ensi'oengrondslafüper 
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ouderdomspensioen 

(streefniveau) 

Nabestaandenpensioen 

(opbouw basis) 

Pensioenkeuzes 

Indexatie 

Pensioenregeling 2013 

pensioengrondslag 

70 % van het te bereiken 

ouderdomspensioen 

Ongewijzigd t.o.v. 

Pensioenregeling 2006 

Ongewijzigd t.o.v. 

Pensioenregeling 2006 voor 

inactieven. Voor actieven 

nihil 

deelnemersjaar 

70 % van het te bereiken 

ouderdomspensioen 

Ongewijzigd t.o.v. 

Pensioenregeling 2006 

Uniform voor actieven, slapers en 

pensioengerechtigden 

Voorwaardelijk op basis CPI, alle 

huishoudens, afgeleid 

Indexatie actieven, slapers en 

pensioengerechtigden vindt op 

hetzelfde moment plaats 

Het toeslagenbeleid, de indexatie-staffel en het beleggings- en kortingsbeleid zullen nog definitief 

worden vastgesteld door het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds. 

De overeengekomen premiesystematiek en vastgestelde opslagen zullen daarbij niet meer 

worden aangepast. 

1.4 Eigen bijdrage medewerkers 

De eigen bijdrage van medewerkers wordt per 1 januari 2014 aangepast en verlaagd van 1/3 van 

de pensioenpremie met een maximum van 6 2/3 % van de pensioengrondslag naar 5 % van de 

pensioengrondslag. 

Voor medewerkers die vallen onder de overgangsregeling die is getroffen bij de invoering van de 

eigen bijdrage (dit zijn de medewerkers die sinds 31 december 2003 onafgebroken in dienst zijn), 

bedraagt de eigen bijdrage in 2014 1,67 % en in 2015 3,33 % van hun pensioengrondslag. 

Met ingang van 2016 bedraagt de eigen bijdrage voor alle medewerkers 5 % van hun 

pensioengrondslag. 

2. Overgangsafspraken

2.1 Eenmalige storting en garantstelling Rabobank 

De wijziging van de pensioenregeling impliceert risico-overdrachten van Rabobank naar 

medewerkers, oud-medewerkers en overige pensioengerechtigden. 

Deze risico-overdrachten betreffen de volgende risico's: 

het risico dat de nagestreefde pensioenopbouw niet kan worden gerealiseerd doordat 

de collectieve, vooraf bepaalde pensioenpremie die Rabobank beschikbaar stelt 

daarvoor ontoereikend is 

het risico van onvolledige indexatie voor actieven 

het gewijzigde risico ten aanzien van indexatie realisatie voor inactieven 

het risico van korting van alle reeds opgebouwde pensioenen. 
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In samenhang met deze risico-overdrachten, zal Rabobank per 15 juli 2013 een eenmalige 
storting in Stichting Rabobank Pensioenfonds doen van€ 500 miljoen ten behoeve van de 
vorming van een indexatiedepot. Indien en voorzover per 31 december 2016 middelen in dit 
indexatiedepot resteren, worden deze toegevoegd aan de algemene reserve van Stichting 
Rabobank Pensioenfonds 

Tevens zal Rabobank zich gedurende de periode 2014 - 2020 tot een bedrag van maximaal€ 
250 miljoen garant stellen voor de realisatie van de nagestreefde pensioenopbouw. 

Uit bovenstaande eenmalige storting en garantstelling kan op geen enkele wijze een 
"constructive obligation" als bedoeld in IAS 19 worden afgeleid. 

2.1.a lndexatiedepot Stichting Rabobank Pensioenfonds 

Ten behoeve van aanvullende indexatie gedurende de periode 2014-2016 van het pensioen 
van deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden, zal door Stichting 
Rabobank Pensioenfonds een indexatiedepot worden ingericht en beheerd. De werking van 
dit indexatiedepot is als volgt: 

per 15 juli 2013 doet Rabobank een eenmalige storting van€ 500 miljoen in het 
indexatiedepot 
het indexatiedepot zal niet meetellen in de dekkingsgraad waarop het bestuur van 
Stichting Rabobank Pensioenfonds de toeslagverlening baseert 
Indien en voorzover gedurende de periode 2014-2016 de reguliere indexatie zoals 
vastgesteld door het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds, minder bedraagt 
dan 1,1 %, zal deze reguliere indexatie ten laste van het indexatie-depot worden 
aangevuld tot 1,1%. 
Voor het geval en voor zover het indexatie-depot ontoereikend is voor aanvulling van de 
reguliere indexatie tot 1,1 %, wordt het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds 
verzocht de aanvulling ten laste van de algemene reserve te financieren. 
de middelen die per 31 december 2016 in het indexatiedepot resteren, zullen worden 
aangewend ter versterking van de algemene reserve van Stichting Rabobank 
Pensioenfonds, en niet aan Rabobank worden gerestitueerd. 

2.1.b Garantstelling Rabobank 

Ter beheersing van het risico van opbouwkorting zal Rabobank zich gedurende de periode 
2014 -2020 tot een bedrag van maximaal€ 250 miljoen garant stellen voor de realisatie van 
de inkoop van de nagestreefde pensioenopbouw. 
De werking van deze garantstelling is als volgt: 

indien en voorzover in een bepaald jaar de collectieve, vooraf bepaalde pensioenpremie 
die Rabobank beschikbaar stelt, minder bedraagt dan in Stichting Rabobank 
Pensioenfonds benodigd is om de nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar te 
realiseren (premiebestanddelen a, b en c zoals beschreven in A ragraaf 1.2), dan wordt 
het verschil, voorzover dat minder bedraagt dan het maxima eschi.kbare bedrag uit 
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hoofde van de garantstelling, door Rabobank aanvullend aan Stichting Rabobank 
Pensioenfonds beschikbaar gesteld. 
het maximaal beschikbare bedrag uit hoofde van de garantstelling bedraagt per 1 
januari 2014 € 250 miljoen en wordt successievelijk verminderd met de aanvullende 
premies die Rabobank in voorkomend geval uit hoofde van de garantstelling aan 
Stichting Rabobank Pensioenfonds beschikbaar stelt. 
de garantstelling eindigt op 31 december 2020 of zo veel eerder als het maximaal 
beschikbare bedrag uit hoofde van de garantstelling ten gevolge van aanvullende 
premiebetalingen door Rabobank is teruglopen tot nihil. 

3. Positie en rol Stichting Rabobank Pensioenfonds

Rabobank heeft haar pensioenregeling ondergebracht bij Stichting Rabobank Pensioenfonds. 
Partijen hebben daartoe een uitvoeringsovereenkomst gesloten. 

Op grond van die uitvoeringsovereenkomst stelt het bestuur van Stichting Rabobank 
Pensioenfonds het pensioenreglement op in overeenstemming met de pensioenafspraken en 
wijzigingen daarin zoals opgenomen in de CAO tussen Rabobank en vakorganisaties. 

In de uitvoeringsovereenkomst is formeel bepaald dat voorwaarden daarbij zijn dat: 
de pensioenafspraken niet strijdig zijn met geldende pensioenwet- en regelgeving; 
de financiële toestand van Stichting Rabobank Pensioenfonds wijziging van het 
pensioenreglement toelaat; 
de pensioenafspraken naar het oordeel van het bestuur van Stichting Rabobank 
Pensioenfonds in redelijkheid uitvoerbaar zijn. 

In de uitvoeringsovereenkomst heeft Stichting Rabobank Pensioenfonds zich het recht 
voorbehouden om het toeslagen beleid aan te passen. Daarbij is tevens bepaald dat 
toekomstige wijzigingen verbindend zullen zijn voor alle deelnemers, gewezen deelnemers, 
pensioengerechtigden en andere aanspraakgerechtigden. 

Stichting Rabobank Pensioenfonds en Rabobank hebben ook bij eerdere gelegenheden 
generieke wijzigingen van het toeslagenbeleid geïmplementeerd die daarmee ook van 
toepassing werden voor gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en andere 
aanspraakgerechtigden. 

De gewijzigde pensioenafspraken van CAO-partijen zullen volgens de hiervoor gedefinieerde 
spelregels moeten worden verwerkt in de diverse relevante juridische documenten, met name 
in de uitvoeringsovereenkomst, het pensioenreglement en de ABTN. Hierbij zal Stichting 
Rabobank Pensioenfonds vanuit haar eigen verantwoordelijkheid uiteindelijk besluiten over het 
toeslagenbeleid, de indexatie-staffel en het beleggingsbeleid, alles binnen het kader van de 
gewijzigde pensioenafspraken van CAO-partijen. De overeengekomen premiesystematiek, 
vastgestelde opslagen, eenmalige storting en garantstelling kunnen daar J .itt meer worden
aangepast. 
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Rabobank heeft van de vorderingen in het overleg over de gewijzigde pensioenafspraken 

geregeld verslag uitgebracht aan het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds. 

Rabobank zal dit overleg met het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds op de kortst 

mogelijke termijn vervolgen en concretiseren voor wat betreft de formalisering en 

implementatie van de gewijzigde pensioenafspraken van CAO-partijen. 

Belangrijk onderdeel van deze formalisering en implementatie is adequate communicatie naar 

alle belanghebbenden over de principiële wijziging van de pensioenregeling, en de daarmee 

samenhangende risico-overdrachten van Rabobank naar medewerkers en oud-medewerkers. 

Ten behoeve van de concrete formalisering, implementatie en communicatie zal een technische 

werkgroep worden geformeerd bestaande uit vertegenwoordigers van Rabobank, 

vakorganisaties en Stichting Rabobank Pensioenfonds. 

4. Wijzigingen in wet- en regelgeving, rol toezichthouders

4.1 Kabinetsvoornemen Witteveen-kader 

Met betrekking tot de voornemens van het kabinet Rutte 2 tot beperking van het Witteveen

kader (maximering pensioenopbouw op 1,75 %, maximering pensioengevend salaris op 

€100.000) hebben CAO-partijen afgesproken dat de daaruit voortvloeiende structurele 

beperking van de beschikbaar te stellen pensioenpremie voor pensioenopbouw en kosten- en 

solvabiliteitsopslag (premiebestanddelen a, b en c zoals beschreven in paragraaf 1.2) ten goede 

zal komen van actieve deelnemers. 

4.2 Overige wijzigingen in wet- en regelgeving, rol toezichthouders 

Toekomstige wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen aanpassing van de pensioenafspraken 

noodzakelijk dan wel wenselijk maken. Ook toezichthouders (DNB, AFM) kunnen aanpassing 

verlangen. 

CAO-partijen zullen in voorkomend geval de noodzaak c.q. wenselijkheid van wijziging van de 

pensioenafspraken beoordelen en alsdan nadere afspraken maken. 

De in paragraaf 3 genoemde technische werkgroep kan in dit verband goede diensten bewijzen. 

5. Ontbindende voorwaarden

CAO-partijen hebben hun onderhavige pensioenafspraken gemaakt onder de ontbindende 

voorwaarden: 

dat het bestuur van Stichting Rabobank Pensioenfonds verklaart niet bereid of niet 

in staat te zijn om de gewijzigde pensioenafspraken van CAO-partijen uit te voeren; 

dat de accountant die de jaarrekening van Rabobank certificeert, niet of niet langer 

instemt met kwalificatie van de gewijzigde pensioenregeling 

pensioenregeling'. 
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