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Onderwerp: premiedekkingsgraad en opbouwpercentage 2020

Geachte vertegenwoordigers van de sociale partners van AkzoNobel en de sociale partners van Nouryon,
In aansluiting op het najaarsoverleg van 17 oktober 2019 heeft het bestuur van Pensioenfonds APF op 22
november 2019 een notitie aan u gestuurd, met het verzoek om een besluit te nemen ten aanzien van de premie
en het opbouwpercentage in 2020. De aanleiding was de sterke daling van de rente vanaf medio 2019, waardoor
de financiële positie van Pensioenfonds is verslechterd en de kostprijs van het pensioen fors omhoog is gegaan.
Als er geen maatregelen worden getroffen, dan zal de evenwichtige belangenafweging voor alle groepen van
belanghebbenden onder druk komen te staan. In onze notitie van 2 december 2019 is dit verder toegelicht en
onderbouwd.
Het bestuur heeft ook gekeken naar de mogelijkheden die minister Koolmees biedt in zijn brief
‘Handelingsperspectief voorkomen onnodige pensioenkortingen’ van 19 november 2019 en de nadere uitwerking
van het pensioenakkoord. In onze mail van 9 december 2019 is toegelicht dat deze geen oplossing vormen voor
evenwichtigheidsprobleem.
Op 12 en 13 december 2019 hebben wij een viertal terugkoppelingen van de sociale partners ontvangen. In twee
hiervan werd het bestuur verzocht om in 2020 geen aanvullende maatregelen te nemen. De andere twee
terugkoppelingen gaven aan dat -op basis van raadpleging van de achterban- de conclusie is getrokken dat er
geen draagvlak bestaat om het niveau van de pensioenpremie in 2020 te verhogen.
Het bestuur heeft vervolgens op 17 december 2019 de conclusie getrokken dat de financiering van de
geambieerde pensioenregeling zonder aanpassingen in 2020 ontoereikend wordt en tot onevenwichtigheid leidt.
Op basis van artikel 1.0 van het pensioenreglement is het bestuur bevoegd om de pensioenopbouw dusdanig te
verlagen, dat de financiering wel toereikend wordt. Hierbij is het in de evenwichtigheidsnotitie vermelde
uitgangspunt van een minimale premiedekkingsgraad van 73% per peilmoment 30 september 2019 gehanteerd.
Het bestuur heeft daarom op 17 december 2019 het besluit genomen dat per 1 januari 2020 de volgende
opbouwpercentages van toepassing zullen zijn:

Ouderdomspensioen:
1,618% in plaats van 1,875%;

Nabestaandenpensioen: 1,133% in plaats van 1,313%;

Wezenpensioen:
0,227% in plaats van 0,263%.
Het besluit geldt voor het jaar 2020. Voor alle onderwerpen waarvoor een doorrekening voor de toekomst wordt
gemaakt, zal vanaf 2021 met de huidige percentages worden gerekend.
Het gevolg van het hanteren van een premiedekkingsgraad van 73% leidt ook tot een verhoging van de
inkoopfactoren van de beschikbare premieregeling. Deelnemers die het betreft, kunnen hierdoor in 2020 minder
pensioen inkopen bij Pensioenfonds APF.
Het verantwoordingsorgaan heeft een positief advies afgegeven op het besluit om in 2020 uit te gaan van een
premiedekkingsgraad van 73%, met als consequentie hiervan dat de opbouwpercentages per 1 januari 2020 voor
één jaar zullen worden verlaagd.
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Ter vastlegging zullen wij de volgende documentatie aan de sociale partners toesturen:

De gewijzigde teksten van het pensioenreglement: eind december 2019;

De integrale tekst van pensioenreglement: eind januari 2020.
Daarin zullen we tevens de eerder afgestemde aanpassingen, die volgen uit de vereenvoudigingsvoorstellen en
het besluit om de toeslagmaatstaf voor actieve deelnemers te wijzigen van loon- naar prijsinflatie, verwerken.
Aan de werkgevers zullen wij op korte termijn Addendum C van de uitvoeringsovereenkomst toesturen, waarin wij
de premie voor 2020 nader zullen specificeren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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