
Ga je met pensioen? Dan ontvang 
je vanaf je 67e elke maand 
ouderdomspensioen.

Kom je te overlijden? Dan krijgt  
je partner partnerpensioen.  
Je kinderen krijgen tot hun 27e 
wezenpensioen.

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling biedt? Raadpleeg dan  
het pensioenreglement. Je kunt dit opvragen bij Pensioenfonds Robeco,  
tel. 013 - 462 3591.

Ben je arbeidsongeschikt? Dan gaat je pensioenopbouw door voor het  
gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent, zonder dat je premie betaalt.  
Verder heb je waarschijnlijk recht op een:
• WIA-uitkering van het UWV.
• Aanvullende uitkering op basis van een verzekering van Robeco Nederland 

B.V. of RG Nederland B.V. voor je salarisdeel tot de sociale verzekeringsgrens 
(2021: € 58.311).

• Aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van Pensioenfonds Robeco  
voor je salaris boven die grens.

1: Wat krijg je in onze pensioenregeling?

Je bouwt op drie ’soorten’ pensioen op:
• AOW: dit pensioen krijg je van de overheid als je in Nederland 

woont of werkt. Informatie over de AOW krijg je bij de Sociale 
Verzekeringsbank.

• Pensioen bij Pensioenfonds Robeco. Je bouwt dit pensioen  
op via Robeco Nederland B.V. of RG Nederland B.V.

• Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente  
of banksparen.

Ieder jaar bouw je een stukje van je pensioen op. Het uiteinde-
lijke pensioen dat je opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. 
Dit heet een middelloonregeling. Deze regeling geldt voor salaris 
tot het einde van schaal 100 (2021: € 83.218). Hoe wij omgaan 
met maatschappelijk verantwoord beleggen, leest u in ons  
ESG-beleid op onze website.

Mogelijk ligt jouw salaris boven deze grens. Dan bouw je over  
het salarisdeel daarboven pensioenkapitaal op in de bruto en/ 
of netto aanvullende regelingen. Dat zijn beschikbare premie-
regelingen (DC). Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. 
stellen hiervoor jaarlijks premie beschikbaar.

Je ontvangt pensioen vanaf je pensioendatum. De hoogte van 
dat pensioen is gebaseerd op jouw pensioenopbouw in deze  
drie regelingen. Je blijft pensioen ontvangen zolang je leeft.

Jouw premiedeel in de middelloon-
regeling is maximaal 6,0% van je bruto-
loon tot het maximum van schaal 100 
(vanaf 1 april 2021: € 83.218) min  
€ 14.600. Robeco betaalt de rest van 
de premie. Je premiedeel staat ook op 
je loonstrook. Voor de bruto en netto 
aanvullende regelingen betaal je geen  
eigen bijdrage. Robeco stelt hiervoor  
als enige premie beschikbaar.

Je pensioenopbouw in de middelloon-
regeling bedraagt in 2021 1,738% van je 
brutoloon tot het maximum van schaal  
100 (vanaf 1 april 2021: € 83.218) minus  
€ 14.600. De beschikbare premie in de  
bruto en netto aanvullende regelingen 
is afhankelijk van je salaris en je leeftijd. 
Deze premie wordt belegd en vormt op 
je pensioendatum een pensioenkapitaal 
dat je kunt toevoegen aan je ouderdoms-
pensioen.

3: Hoe bouw je pensioen op?

Lees verder op de volgende pagina

Verander je van baan? Dan kun je je opgebouwde 
pensioen meenemen naar je nieuwe pensioenuitvoerder.

Je kunt extra pensioen opbouwen. 

4: Welke keuzes heb je zelf? 

Als je met pensioen gaat, kun je (een deel van)  
het partnerpensioen omruilen voor extra ouderdoms-
pensioen voor jezelf. Je partner moet akkoord gaan.

Als je met pensioen gaat, kun je ouderdomspensioen 
omzetten in extra partnerpensioen.

2: Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

Niet van toepassing.



De hoogte van je pensioen staat niet vast. Pensioenfonds Robeco heeft namelijk te maken met de volgende factoren:
• Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
• Als de rente laag is, heeft Pensioenfonds Robeco meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
• Beleggingsrendementen kunnen tegenvallen.

In de bruto en netto aanvullende regeling bouw je kapitaal op. Op je pensioendatum kun je dat omzetten in pensioen.  
Hoeveel kapitaal je opbouwt staat niet vast. Dit is afhankelijk van:
• Hoeveel premie Robeco beschikbaar stelt voor de aanvullende regelingen.
• Hoeveel rendement de door jou gekozen beleggingsmix oplevert.

Wij proberen je pensioen in de middelloonregeling jaarlijks te laten 
meegroeien met de prijsontwikkeling. Dit heet indexatie en is alleen 
mogelijk als de financiële situatie van ons pensioenfonds het toelaat. 
In de tabel zie je hoe we de afgelopen jaren de pensioenen van actieve 
deelnemers hebben geïndexeerd.

5: Hoe zeker is je pensioen in de middelloonregeling?

Als we een tekort hebben, nemen we zo nodig maatregelen. We kunnen 
je opgebouwde pensioen bijvoorbeeld niet of niet volledig indexeren.  
In het uiterste geval kunnen we je pensioen verlagen.

De belangrijkste kosten van Pensioenfonds Robeco zijn administratie- en vermogensbeheerkosten.  
Meer weten? Lees het laatste jaarverslag op www.pensioenfondsrobeco.nl.

6: Welke kosten maken wij?

Verander je van baan? Dan kun 
je je opgebouwde pensioen 
meenemen naar je nieuwe 
pensioenuitvoerder.

Je bent via Robeco Nederland B.V. 
en RG Nederland B.V. aanvullend 
verzekerd tegen inkomensverlies 
bij arbeidsongeschiktheid. Als je 
dit wilt stopzetten, moet je dat 
aangeven.

Check jaarlijks hoeveel pensioen je  
in totaal hebt opgebouwd.  
Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Heb je hulp nodig? 
Neem dan contact met ons op. 
Zie www.pensioenfondsrobeco.nl/contact

Als je naar het buitenland 
verhuist.

Als je gaat trouwen, 
samenwonen of  
een geregistreerd 
partnerschap aangaat.

Als je gaat scheiden  
of je geregistreerd 
partnerschap beëindigt.

7: Wanneer moet je in actie komen?

Meer weten over jouw pensioen? 
Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op www.pensioenfondsrobeco.nl

Als je met pensioen gaat, kun je met het opgebouwde 
kapitaal in de aanvullende regelingen pensioen aankopen 
in de middelloonregeling. Je kunt er ook een uitkering 
mee aankopen bij een verzekeraar.

Je mag de beschikbare premies voor de aanvullende 
regelingen toevoegen aan je brutoloon.

Wil je de pensioenregeling vergelijken? Ga dan naar de 
pensioenvergelijker.

Robeco Nederland B.V. en RG Nederland B.V. hebben  
een verzekering die jou recht geeft op een aanvulling  
op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV.  
Je kunt deze verzekering stopzetten.

De vastgestelde pensioenleeftijd is 67. Je kunt ook  
eerder of later met pensioen. Vraag dit tijdig aan.

Je kunt beginnen met een hoger of lager pensioen.  
Vraag dit tijdig aan.

Jaar Indexatie  Prijsstijging
 actieve deelneemers 
2021 0,00% 1,30%
2020 1,23% 2,60%

2019 0,85% 1,71%

2018 0,75% 1,38%

2017 0,94% 0,32%

2016 0,00% 0,60%


