
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Datum: <datum> Klantnummer: <klantnummer> 

 
 
Onderwerp: AZL neemt de administratie van uw DC-regeling over van  
NN IP 
 

Geachte <naam>,
 
U bouwt pensioenkapitaal op in de DC-regeling van De Nationale APF. De administratie van deze 
pensioenregeling wordt op dit moment gedeeltelijk uitgevoerd door NN IP. NN IP heeft ons laten 
weten per 1 januari 2020 te stoppen met deze administratie. Daarom hebben we in overleg met 
het Belanghebbendenorgaan van kring E, waar vertegenwoordigers van de werkgever en 
werknemers in zitten, besloten de administratie van uw DC-regeling volledig onder te brengen bij 
AZL. NN IP blijft de beleggingen van uw pensioenkapitaal doen.    
 
Wat betekent dit voor u?  
Voor u verandert niets.  NN IP belegt uw pensioenkapitaal voor u volgens de neutrale lifecycle. U 
hebt in het verleden gekozen voor een neutrale lifecycle. Dat betekent dat u een gemiddeld risico 
loopt. Ook bij AZL is er een neutrale lifecycle, die hetzelfde is als die van NN IP. Wij zetten uw 
pensioenkapitaal om naar deze lifecycle. 
 
Lifecycle beleggen, wat is dat ook alweer? 
Bij lifecycle beleggen belegt een pensioenfonds uw pensioenkapitaal in aandelen en obligaties. 
Het fonds heeft daarover de volledige controle. Hoeveel risico wij nemen met uw belegging, is 
afhankelijk van uw leeftijd en van het risicoprofiel dat u hebt gekozen (offensief, neutraal of 
defensief). AZL biedt op dit moment alleen de neutrale life cycle aan. We verwachten dat AZL in 
de loop van 2021 meerdere lifecycles kan gaan aanbieden. Zodra die beschikbaar zijn, nemen we 
opnieuw contact met u op om te bekijken of u uw lifecycle wilt wijzigen. 
 
Ook de portal verandert 
In de overgangsperiode waarin de administratie naar AZL gaat, kunt u uw gegevens in de 
deelnemersportal van NN IP wel nog bekijken, maar u kunt niets meer aanpassen of wijzigen. U 
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kunt uw gegevens van de DC-regeling in de loop van 2020 bekijken in de deelnemersportal van 
AZL. Zodra die voor u beschikbaar is, ontvangt u van ons daarover bericht.  
 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over uw pensioen vindt u op onze website, www.denationaleapf.nl/deelnemers. 
Daar vindt u ook het gewijzigde pensioenreglement. Klik op ‘Documenten’ en selecteer 
‘Documenten Kring E (DC)’. U kunt ons bellen op 088 - 663 08 08. Dat kan op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur. Of u mailt naar deelnemer@denationaleapf.nl. Als u uw klantnummer bij de hand 
houdt of opneemt in uw e-mail, kunnen wij u sneller van dienst zijn. U vindt het klantnummer op 
de voorkant van deze brief. Wij helpen u graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De Nationale APF 


