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ER IS EEN KANS DAT WIJ IN 2021 UW PENSIOEN MOETEN VERLAGEN  
 

Geachte <naam>,
 
U bouwt pensioen op bij De Nationale APF in kring McCain. Wij vinden het belangrijk om u goed te 
informeren over de financiële positie van onze kring. Het gaat namelijk niet goed met de financiële 
positie van kring McCain. De kans dat we de al opgebouwde pensioenen in 2021 moeten verlagen 
is reëel. In deze brief vindt u meer informatie daarover. 
 
Achtergrond financiële positie 
De financiële positie van ons fonds is voor een groot deel afhankelijk van de ontwikkeling van de 
rente en het rendement op de beleggingen. De aanhoudende lage rente blijft een punt van zorg. 
Als de rente laag is, moeten pensioenfondsen meer geld opzij leggen om in de toekomst alle 
pensioenen te kunnen betalen. De beleggingen brachten de laatste jaren niet genoeg op om die 
lage rente te compenseren. De maatregelen die we eerder hebben genomen om onze financiële 
positie terug op peil te brengen, zoals het niet verhogen van uw pensioen, hebben niet voldoende 
effect. De Coronacrisis heeft bovendien ook geleid tot een daling van de dekkingsgraad. Dat geldt 
overigens niet alleen voor ons, maar voor alle pensioenfondsen in Nederland. 
 
Verlaging afhankelijk van dekkingsgraad 
Er wordt gekeken naar de financiële positie van kring McCain en van de voorloper daarvan, 
Pensioenfonds McCain. Of en wanneer we moeten verlagen, is afhankelijk van de 
beleidsdekkingsgraad en de actuele dekkingsgraad. Als beide dekkingsgraden eind dit jaar lager 
zijn dan 104,3% zijn we genoodzaakt de pensioenen te verlagen. 104,3% is de minimaal vereiste 
dekkingsgraad. Meer informatie over de actuele stand van onze dekkingsgraad vindt u op onze 
website. Klik rechtsboven op ‘over het fonds’ en daarna op ‘financiële positie’.   
 
31 december 2020 kritiek meetmoment 
De wet bepaalt dat de beleidsdekkingsgraad niet zes meetmomenten lang lager mag zijn dan de 
minimaal vereiste dekkingsgraad. Het meetmoment ligt voor onze kring telkens aan het einde van 
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het kalenderjaar. Het eerste moment dat Pensioenfonds McCain onder het vereiste niveau zat, 
was eind 2015. Dat betekent dat we de pensioenen moeten verlagen als onze 
beleidsdekkingsgraad en onze actuele dekkingsgraad op 31 december 2020 lager zijn dan 104,3%. 
Er is een kans dat beide dekkingsgraden aan het einde van het jaar te laag zijn en dat we 
genoodzaakt zijn de pensioenen te verlagen.  
 
Verlaging voor medewerkers, gepensioneerden én oud-medewerkers 
Het verlagen van de pensioenen raakt iedereen, zowel de mensen die pensioen opbouwen als de 
gepensioneerden in kring McCain. Ook de opgebouwde pensioenen van ex-medewerkers van 
McCain die nog bij ons zijn achtergebleven, zullen dan omlaag gaan. Op die manier raakt het 
iedereen. 
 
Omvang verlaging nog onduidelijk 
Er is een kans dat we de pensioenen moeten verlagen. Hoeveel we moeten verlagen, áls dat aan 
de orde is, weten we nog niet. Dat is afhankelijk van de beleidsdekkingsgraad op 31 december 
2020. Bovendien kan het zijn dat de overheid aanvullende maatregelen treft vanwege de 
uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord en de negatieve effecten van de Coronacrisis. 
 
Zekerheid begin 2021 
De gegevens over de dekkingsgraad zijn pas in januari 2021 bekend, dus daarna kunnen we een 
definitief besluit nemen over een eventuele verlaging van de pensioenen.  
 
 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over uw pensioen vindt u op onze website, www.denationaleapf.nl/deelnemers. 
U kunt ons bellen op 088 - 663 08 08. Dat kan op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. Of u e-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, 

    
 
Mirja Constandse      Roel Knol 
Uitvoerend bestuurder De Nationale APF  Uitvoerend bestuurder De Nationale APF 
 
 


