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U heeft via BPL een vermogen opgebouwd voor Functioneel Leeftijdspensioen (FLP). Dit vermogen kunt u op
pensioendatum omzetten in een pensioenuitkering. Meer informatie over deze pensioenregeling kunt u vinden op
de website van BPL.
Uw pensioenfonds heeft de uitvoering van de pensioenopbouw ondergebracht bij Robeco. Het pensioen dat u
opbouwt via Robeco Flexioen is een beschikbare premieregeling en In deze brochure leggen we uit hoe Flexioen
werkt en hoe we uw pensioenvermogen beleggen.

In het kort
-

U bouwt persoonlijk pensioenvermogen op en Robeco belegt dit vermogen via een Lifecycle beleggingsmix

-

Het beleggingsrisico wordt afgestemd op uw leeftijd en risicoprofiel en u kunt zelf uw risicoprofiel bepalen. Ook
kunt u ervoor kiezen om binnen Flexioen zelf te beleggen (Eigen Beheer)

Wat is Robeco Flexioen?

De opbouw van uw pensioenvermogen gebeurt in een
zogenoemde beschikbare premieregeling, ook wel defined
contribution (DC) genoemd. Daarbij
worden de ingelegde premies
aangehouden op een individuele
deelnemersrekening en belegd in
beleggingsfondsen met als doel
rendement te realiseren. De
beleggingsrisico’s die u kunt nemen
worden bepaald op basis van uw
leeftijd en het moment waarop u met
pensioen gaat. Op het moment dat u
met pensioen gaat, ontvangt u een
pensioenuitkering. De hoogte van
deze uitkering is afhankelijk van de
ingelegde premies en het resultaat
van uw beleggingen.

Beleggen
Beleggen leidt naar verwachting tot
een hoger pensioen dan bij sparen,
maar ook tot een minder zeker
pensioen. Een hoger rendement gaat
nu eenmaal gepaard met meer
beleggingsrisico. Dat kan ertoe leiden
dat resultaten in sommige perioden
tegenvallen en zelfs negatief kunnen
zijn. Op langere termijn zal het
rendement van beleggen naar
verwachting echter boven dat van
een spaarrekening uitkomen. Hoe

groot uw pensioen uiteindelijk is
hangt af van de opbrengst van de
beleggingen.
Doorbeleggen en variabele
uitkering
Eerder mocht u met uw
opgebouwde pensioenkapitaal
alleen een vaste pensioenuitkering
aankopen bij uw pensioenfonds of
bij een verzekeraar. Sinds 2017 kan
u ook met een gedeelte van uw
pensioenkapitaal na uw
pensioendatum ‘doorbeleggen’. U
ontvangt dan een (gedeeltelijke)
variabele pensioenuitkering, met
mogelijk een hogere uitkering,
maar beleggings-tegenvallers
kunnen ook tot een lagere
pensioenuitkering leiden.
Neem voor meer informatie over de
mogelijkheden contact op met uw
pensioenfonds.

Lifecycle en beleggingsmix
Als pensioendeelnemer volgt u een
zogenoemd lifecycle waarbij uw
pensioenpremie wordt belegd in een
mix van twee portefeuilles, namelijk
een risicovolle return- of
rendementsportefeuille en een risicoarme matching- of beschermingsportefeuille. Lifecyclebeleggen komt

er kort gezegd op neer dat aan het
begin van uw loopbaan u meer
belegt in risicovollere beleggingscategorieën zoals aandelen. Dit levert
naar verwachting op langere termijn
meer rendement op. Naarmate u
richting de pensioendatum gaat,
wordt uw beleggingsportefeuille
minder risicovol ingevuld. Het
opgebouwde pensioen moet worden
beschermd. Dat gebeurt met de
matchingportefeuille.
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Standaard: Volledig Beheer in opbouwfase

Kosten voor u

De pensioenpremies worden voor u belegd in een
beleggingsmix die past bij uw leeftijd. Deze beleggingsmix is
vastgesteld door uw pensioenfonds en in de leaflet Flexioen
staat deze beschreven. Als u niets doet, belegt u in het
Neutraal Lifecycle Profiel. Het risico van uw beleggingen
worden automatisch stapsgewijs afgebouwd als u ouder
wordt.

Als deelnemer betaalt u voor het vermogensbeheer. Deze
kosten bestaan uit de lopende kosten van de
beleggingsfondsen (beheerkosten en vermogensfee). U
ontvangt in veel gevallen een korting op deze beheerkosten.
Deze korting en de vermogensfee zijn overeengekomen met
uw pensioenfonds worden jaarlijks achteraf verrekend en
zijn zichtbaar als transacties op uw deelnemersrekening.
Daarnaast kunnen er bij aan- en verkoop van een
beleggingsfonds op- en afslagen van toepassing zijn. Deze
kosten worden verwerkt in de koers van het
beleggingsfonds.

Bepaal uw risicoprofiel
Naast dit Neutrale Lifecycle Profiel kunt u via de online
ProfielPeiler uw persoonlijk risicoprofiel bepalen. Als hieruit
blijkt dat uw voorkeur uitgaat naar een ander dan Neutraal
Lifecycle Profiel, dan passen wij de beleggingsmix na uw
bevestiging automatisch hierop aan. Als uit de Profielpeiler
bijvoorbeeld blijkt dat u na pensionering gebruik wilt maken
van doorbeleggen, houden we hiermee rekening in de
lifecycle.

Zelf beleggen (Eigen Beheer)

In uw online dossier op www.robeco-flexioen.nl vindt u
meer uitleg van deze kosten terug op leaflet Flexioen.

Kosten voor uw pensioenfonds
De administratie- en uitvoeringskosten van de
pensioenregeling worden betaald door uw pensioenfonds.

U kunt er ook voor kiezen om zelf te beleggen. U stelt dan
zelf een beleggingsportefeuille samen. U heeft de keuze uit
verschillende beleggingsfondsen die voor Robeco Flexioen
deelnemers beschikbaar zijn. Namens uw pensioenfonds
controleert Robeco twee keer per jaar of uw beleggingen
nog aansluiten bij de mix die volgens uw pensioenfonds bij u
past. U ontvangt een monitoringsverslag in uw persoonlijk
online dossier.

Heeft u nog vragen?

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over
Flexioen, dan kunt u contact met ons opnemen of kijk op
www.robeco-flexioen.nl.
Deze brochure is op zorgvuldige wijze tot stand gekomen.
Het pensioenreglement is uiteindelijk bepalend.

Contact

T 020-583-1040 of stuur een e-mail naar:
E flexioen@inadmin.nl

Postadres
Robeco Flexioen
Postbus 973
3000 AZ ROTTERDAM

