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HET OPBOUWPERCENTAGE VAN UW PENSIOEN GAAT OMLAAG 
 

Geachte <naam>,
 
We hebben minder goed nieuws over uw pensioen. Het bestuur van De Nationale APF heeft 
moeten besluiten het opbouwpercentage voor uw pensioen voor 2020 te verlagen van 1,875% 
naar 1,813%.  
 
Het opbouwpercentage daalt naar 1,813% voor 2020 
De werkgever en de ondernemingsraad (de sociale partners) spreken voor de uitvoering van de 
pensioenregeling een vaste premie af voor een aantal jaren. Die premie betaalt u gedeeltelijk zelf, 
het andere deel betaalt uw werkgever. In 2019 is gebleken, dat de afgesproken premie niet meer 
toereikend is om de beoogde pensioenopbouw van 1,875% per jaar in 2020 toe te kennen. Als 
deze situatie zich voordoet, staat in het pensioenreglement dat het opbouwpercentage wordt 
verlaagd.  
 
Lagere premiedekkingsgraad voorkomt verdere verlaging opbouwpercentage 
De afgelopen periode hebben de sociale partners en De Nationale APF overlegd over mogelijke 
maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat het opbouwpercentage minder hoeft te worden 
verlaagd. Een van de maatregelen waartoe is  besloten, is het verlagen van de 
premiedekkingsgraad van 105% naar 100%. Hiermee komt de pensioenopbouw in 2020 uit op 
1,813%. Anders was de pensioenopbouw voor 2020 gedaald tot 1,722%. De 
premiedekkingsgraad geeft aan in hoeverre de pensioenpremie die het pensioenfonds (of in dit 
geval: kring AFM) ontvangt, voldoende is om de nieuwe pensioenaanspraken te kunnen 
financieren. Als de premiedekkingsgraad 100% is, is er precies genoeg premie om de 
pensioenopbouw te kunnen betalen. 
 
Meer informatie op www.denationaleapf.nl/deelnemers 
• Op www.denationaleapf.nl/deelnemers  vindt u veelgestelde vragen over de verlaging van het 

opbouwpercentage, de premiedekkingsgraad en de achtergrond van deze besluiten. 

http://www.denationaleapf.nl/deelnemers
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• Zodra het nieuwe opbouwpercentage is ingevoerd in de administratie, kunt u in Mijn 
Pensioencijfers zien welke gevolgen deze verlaging heeft voor uw toekomstig te bereiken 
pensioen.  

• Dat ziet u daarna ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl en uiteraard op het Uniform 
Pensioenoverzicht over 2020. Dit laatste ontvangt u pas in 2021.  

• U bouwt in 2020 minder pensioen op. Een voorbeeldberekening vindt u bij de veelgestelde 
vragen op de website.  

 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over uw pensioen vindt u op onze website, www.denationaleapf.nl/deelnemers. 
Daar vindt u ook het pensioenreglement. Klik op ‘Documenten’ en selecteer ‘Documenten Kring K 
(AFM)’. 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 


