
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Datum: <datum> Klantnummer: <klantnummer> 

 
 
Onderwerp: Uw opgebouwde pensioen wordt verhoogd 
 

Geachte <naam>,
 
U hebt in het verleden pensioen opgebouwd bij Stichting Pensioenfonds Unisys. Wij informeerden 
u er al eerder over dat dit pensioen is overgedragen aan De Nationale APF. Het bestuur van De 
Nationale APF heeft besloten om uw opgebouwde pensioen per 1 januari 2019 te verhogen (ook 
wel: toeslag te verlenen of te indexeren). Het gaat om een verhoging van 0,12%.  
 
Elk jaar een besluit 
We streven ernaar om de opgebouwde pensioenen elk jaar te verhogen. Met een verhoging willen 
we ervoor zorgen dat uw opgebouwde pensioen zoveel mogelijk meegroeit met de loon- of 
prijsstijgingen (inflatie) en zo zijn waarde houdt.  
 
De verhoging van uw opgebouwde pensioen is afhankelijk van de financiële positie van kring 
Unisys van ons pensioenfonds, waartoe uw (ex-)werkgever behoort. Wij verhogen de pensioenen 
alleen als er genoeg reserves zijn en de financiële positie van de kring dus goed genoeg is. 
 
Daarbij moet het bestuur rekening houden met de wettelijke regels die per 1 januari 2015 zijn 
vastgelegd. Daarin staat onder meer dat een kring de pensioenen (gedeeltelijk) mag verhogen als 
de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%. Wij mogen uw pensioen volledig verhogen als onze 
beleidsdekkingsgraad hoger is dan 125%. De besluitvorming wordt vanaf 2019 gebaseerd op de 
beleidsdekkingsgraad op 30 september van het voorafgaande kalenderjaar. Eerder was dat 31 
december. 
 
Bent u vóór 1 januari 2018 uit dienst gegaan bij werkgever Unisys? 
Als uw pensioen lager is dan € 484,09, dan gaan wij vanaf 2020 proberen om uw pensioen over te 
dragen aan uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. De wet verplicht ons dat, om te voorkomen 
dat u als u straks met pensioen gaat, op meerdere plekken kleine bedragen hebt staan. Zo lang we 
uw opgebouwde pensioen niet kunnen overdragen, blijft het gewoon bij ons staan. Dat is 
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bijvoorbeeld het geval als u geen nieuwe baan hebt. Is uw pensioen overgedragen, dan krijgt u 
daarover bericht van uw nieuwe pensioenfonds. 
 
Hoe ziet u wat de wijzigingen voor u betekenen? 
U kunt voor een overzicht inloggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioen van onze website 
www.denationaleapf.nl. Uw gegevens zijn aan het begin van het tweede kwartaal van dit jaar 
geactualiseerd. Dat geldt ook voor uw gegevens op www.mijnpensioenoverzicht.nl.  
 
Let op: Hebt u tussen 21 februari en 14 maart ingelogd op www.mijnpensioenoverzicht.nl, 

dan hebt u foutieve bedragen gezien. Door een fout in het bestand dat we hebben 
aangeleverd eind februari, hebben er gedurende ongeveer 2,5 week verkeerde 
bedragen op deze website gestaan. Inmiddels zijn de bedragen gecorrigeerd. Onze 
excuses daarvoor. 

 
In het Uniform Pensioenoverzicht dat u ontvangt in 2020 (met de stand per 31 december 2019) 
ziet u ook wat de wijzigingen betekenen voor uw pensioen.  
 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over uw pensioen vindt u op onze website, www.denationaleapf.nl. 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 


