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Het opbouwpercentage van uw pensioen gaat omlaag.  
 
Geachte <naam>, 
 
We hebben helaas minder goed nieuws over uw pensioen. Het bestuur van De Nationale APF 
heeft moeten besluiten het opbouwpercentage voor het pensioen in 2021 verder te verlagen 
van 1,813% naar 1,273%.   
 
Het opbouwpercentage daalt naar 1,273% voor 2021 
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. De premie die de sociale partners hebben 
afgesproken is door de lage rente niet toereikend om in 2021 de beoogde pensioenopbouw van 
1,875% per jaar toe te kennen. Als dit zich voordoet, staat in het pensioenreglement dat het 
opbouwpercentage wordt verlaagd. Dat betekent dat u in 2021 minder pensioen opbouwt dan 
beoogd. 
  
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. Net als vorig jaar is besloten om de premiedekkingsgraad te verlagen van 105% naar 
100%. Hiermee komt de pensioenopbouw in 2021 uit op 1,273%. Anders was de 
pensioenopbouw voor 2021 gedaald tot 1,209%. De premiedekkingsgraad geeft aan in 
hoeverre de pensioenpremie 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. 
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   2021  2020  Beoogd % 
 Pensioengevend 

jaarsalaris 
 € 50.000  € 50.000  € 50.000 

 Franchise  € 14.544  € 14.167  € 14.544 
 Pensioengrondslag  € 35.456  € 35.833  € 35.456 
 Opbouwpercentage  1,273%  1,813%  1,875% 
 Jaarlijkse 

pensioenopbouw 
 € 451  € 650  € 665 

 
In combinatie met de aangepaste franchise leidt het gewijzigde opbouwpercentage in het 
voorbeeld tot een verminderde pensioenopbouw van € 199 bruto per jaar. De franchise is het 
bedrag waarover u geen pensioen opbouwt, omdat u straks ook AOW ontvangt. 
 
Meer informatie 
• Meer informatie over uw pensioen vindt u op www.denationaleapf.nl. Daar vindt u ook het 

pensioenreglement van kring AFM. U kunt het reglement ook bij ons opvragen. 
• Gedetailleerde informatie over het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd vindt u op 

Mijn Pensioencijfers, bereikbaar via de inlogknop op de website. U logt in met uw DigiD. 
• Een overzicht van al het pensioen dat u tot nu toe hebt opgebouwd inclusief uw AOW vindt 

u op www.mijnpensioenoverzicht.nl. U logt in met uw DigiD.  
 
Vragen? Wij helpen u graag! 
Zo kunt u ons bereiken: 
 

denationaleapf@azl.eu 
088 - 116 3063: op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 
www.denationaleapf.nl, u kunt inloggen op uw persoonlijke omgeving  
‘Mijn Pensioencijfers’. 

 
Als u belt of mailt, vermeld dan uw klantnummer <nummer>. Zo kunnen wij u sneller helpen.   
 
Met vriendelijke groet, 
namens De Nationale APF 

 
Mirja Constandse 
Uitvoerend bestuurder 

http://www.denationaleapf.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/

