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“Mijn pensioen is live!”

“Mijn pensioen is live!”

Je pensioen in 2020

Laatste APF-Bericht op 
papier

Kijk het webinar ‘Regie op  
je pensioen’ terug
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Het nieuwe portaal Mijn pensioen is nu in gebruik! Het portaal  

bevat pensioeninformatie die helemaal op jouw situatie van  

toepassing is. Ook geeft het je meer overzicht, zodat je een beter 

beeld krijgt van je financiële mogelijkheden. 

Mijn pensioen biedt gemak 

In Mijn pensioen vind je alle brieven die wij je sturen, overzichtelijk opgeslagen.  

Wel zo veilig en gemakkelijk. Je kunt er veranderingen aan ons doorgeven en post  

over je pensioen bij Pensioenfonds APF bekijken. Ook als je een partner- of  

wezenpensioen van ons ontvangt.

Januari 2020

 
Bouw je pensioen op of heb je 
pensioen bij ons opgebouwd? 
Dan kun je ook: 

•  je toekomstige uitgaven en 

inkomsten berekenen;

• je pensioen plannen;

• je pensioengegevens bekijken;

•  zien welke veranderingen in je  

leven effect hebben op je  

pensioen

Ben je al met pensioen? 
Dan kun je ook: 
 

•  je pensioengegevens inzien;

•  de datum van je volgende 

pensioenuitkering zien. 

Wij zijn trots op het resultaat! Het portaal doet wat we voor ogen hadden:  

het geeft je persoonlijke en relevante informatie over jouw eigen pensioensituatie. 

www.pensioenfondsapf.nl/mijn-pensioen

Mijn 
pensioen 
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Je pensioen in 2020 

Door de lage rentestand is de prijs van pensioen in 

2019 en 2020 fors hoger geworden. Dit betekent dat 

er of meer premie betaald moet worden voor dezelfde 

pensioenopbouw of dat er minder pensioen 

opgebouwd kan worden voor dezelfde premie.

Lagere pensioenopbouw in 2020

Het bestuur van Pensioenfonds APF heeft hierover 

intensief overleg gehad met de werkgevers en 

vakbonden. Uit deze gesprekken bleek dat het 

verhogen van de pensioenpremie niet mogelijk is. 

Daardoor had het bestuur geen andere keuze dan de 

pensioenopbouw in de middelloonregeling voor het 

jaar 2020 te verlagen van 1,875% naar 1,618%.  

Dit is erg vervelend, maar gezien de huidige financiële 

omstandigheden en rekening houdend met de huidige 

en toekomstige belangen van alle deelnemers, is er 

geen alternatief. 

Neem je deel aan de beschikbare premieregeling? 

Dan geldt: hoe lager de rente, hoe minder pensioen je 

kunt aankopen met je opgebouwde kapitaal.  

 

Wat heeft de rente hier mee te maken?

Hoewel we voldoende rendement op de beleggingen 

halen, stijgen de verplichtingen van het pensioenfonds 

nog sneller. Onze dekkingsgraad is daardoor te laag en 

dat betekent dat maatregelen nodig zijn. Dit ondanks 

de eenmalige versoepeling van de regels door minister 

Koolmees. Voor sommige pensioenfondsen met een 

groot dekkingstekort is die belangrijk, omdat zij de 

pensioenen nu niet hoeven te verlagen. Maar de pot 

met premiegeld die Pensioenfonds APF ter beschikking 

heeft, verandert niet door deze versoepeling. 

Waarom minder pensioenopbouw in de  

middelloonregeling?

De jaarlijkse pensioenpremie die Pensioenfonds APF 

ontvangt, is voor het jaar 2020 gemaximeerd op 

27,8% (AkzoNobel) en 28,4% (Nouryon) van de 

pensioengrondslag. Dit is inclusief je eigen bijdrage  

die maandelijks wordt ingehouden op het salaris.  

Met deze premie kan Pensioenfonds APF in 2020  

een pensioenopbouw van 1,618% realiseren.  

En niet de 1,875% waar we naar streven.  

Ook bouw je minder partnerpensioen op.  

 

In het rekenvoorbeeld zie je wat dit betekent voor  

deelnemers die pensioen opbouwen en voor  

deelnemers die pensioen hebben opgebouwd.  

De premie die de werkgevers en werknemers in 2020 voor de pensioenen beschikbaar 

stellen, is niet voldoende om de huidige pensioenopbouw van 1,875% te financieren.  

En helaas kan Pensioenfonds APF dit jaar de pensioenen ook niet verhogen.  

De belangrijkste reden hiervan is de aanhoudende lage rente. Daardoor is onze  

dekkingsgraad te laag. Voor alle pensioenfondsen is dat heel nadelig. 
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De verlaging van de pensioenopbouw geldt vooralsnog alleen voor 2020. In het eerste halfjaar van 2020 gaat het 

Pensioenfonds APF in overleg met de sociale partners om de jaarlijkse premie en de pensioenopbouw voor de jaren 

na 2020 te bespreken.

 

Pensioenen niet omhoog

Het afgelopen jaar zijn de pensioenen van de actieve deelnemers nog verhoogd met 0,55%. Die van deelnemers die 

pensioen hebben opgebouwd en gepensioneerde deelnemers met 0,35%. In 2020 kunnen we jouw pensioen helaas 

niet verhogen. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenen en uitkeringen in 2020 niet meegroeien met de prijzen. 

Wel is afgesproken om de gemiste verhoging in te halen als de financiële situatie dat weer toelaat. 

Wil je weten welke afspraken er zijn over het nemen van een besluit over verhoging van de pensioenen?  

Kijk dan bij ‘Verhoging of verlaging van pensioenen’ op onze website.

Rekenvoorbeeld: 

De jaarlijkse opbouw van je pensioen berekenen we over de pensioengrondslag in de middelloonregeling.  

Dit is je vaste bruto jaarsalaris (met op fulltime basis een maximum van € 71.716 voor AkzoNobel en € 72.241  

voor Nouryon in 2020) verminderd met de franchise. De franchise is het deel van je salaris waarover je geen 

pensioen opbouwt, omdat je later ook een AOW-uitkering via de overheid ontvangt. 

Stel: jouw fulltime jaarsalaris is € 30.000 (bruto)

Je pensioengrondslag was in 2019 dan:  € 30.000 - € 13.785 (franchise 2019) = € 16.215

Je pensioenopbouw was in 2019:   1,875% x € 16.215 = € 304,05 (levenslang bruto per jaar) 

Je pensioengrondslag is in 2020 dan:  € 30.000 - € 14.167 (franchise 2020) = € 15.833

Je pensioenopbouw is in 2020:    1,618% x € 15.833 = € 256,18 (levenslang bruto per jaar) 

Verschil in dit rekenvoorbeeld:    je bouwt in 2020 € 47,87 minder pensioen op 

      (levenslang bruto per jaar)

www.pensioenfondsapf.nl/mijn-pensioen
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 Colofon
Meer informatie?

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde.  

Wil je meer informatie over je pensioen? 

Kijk dan op www.pensioenfondsapf.nl. Hier vind je 

bovendien brochures, jaarverslagen en de verklaring 

beleggings beginselen. 

Heb je vragen over je pensioen of over je  

pensioenuitkering?

Afdeling Pensioenservices

T  (013) 462 33 12

E  apf.pensioenservices@achmea.nl

I   www.pensioenfondsapf.nl

Het postadres is:

Pensioenfonds APF

Postbus 90170

5000 LM  TILBURG

Je kunt aan deze nieuwsbrief geen rechten ontlenen. De inhoud  

van de pensioenregeling staat precies omschreven in het  

pensioen reglement. Rechten kun je alleen daaraan ontlenen.

Kijk het webinar  
‘Regie op je  
pensioen’ terug
Op 16 januari vond het webinar ‘Regie op je pensioen’ plaats voor 

alle deelnemers die pensioen opbouwen. Goed om te zien dat  

zoveel mensen zich hadden aangemeld. Dat laat zien dat pensioen  

bij steeds meer mensen op de agenda staat. Daar zijn we erg  

blij mee. 

Tijdens het webinar gaven we uitleg over de werking van  

Mijn pensioen. Stap voor stap hebben we laten zien hoe je regie  

krijgt over je pensioen. En we gaven direct antwoord op vragen van 

deelnemers. Kon je er niet bij zijn? Of wil je het webinar nog eens 

terugkijken? Ga dan naar www.pensioenfondsapf.nl

Laatste APF-Bericht 
op papier
In 2020 sturen we geen papieren APF-Bericht meer. Dit is dan 

ook de laatste papieren editie. Je vindt het APF-Bericht voortaan 

op www.pensioenfondsapf.nl/nieuwsbrieven.

Wil je de volgende editie van APF-Bericht en  

andere pensioenpost wel graag digitaal ontvangen?  

Ga dan naar www.pensioenfondsapf.nl/mijn-pensioen. 

Je logt eenvoudig in met je DigiD.  

Registreer bij Snel regelen je privé e-mailadres.

Ben je digitaal niet bereikbaar en heb je dit al aan ons  

doorgegeven?  

Dan houden we daar rekening mee. Je blijft belangrijke post 

over je pensioen dan gewoon op papier in je brievenbus 

ontvangen.  


