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U bouwt vanaf 1 januari 2021 iets minder pensioen op
Geachte
U bouwt via uw werk pensioen op bij Pensioenfonds DHL Nederland. Vanaf 1 januari 2021 gaat
u minder pensioen opbouwen.
Wat betekent dit voor uw pensioen?
Elk jaar bouwt u over een deel van uw salaris een percentage aan pensioen op. Dit opbouwpercentage is omlaag gegaan. Het gaat om een daling van 1,875% naar 1,719%. U bouwt
hierdoor dus iets minder pensioen per jaar op. Hoeveel minder dat is, hangt af van uw salaris.
Onderaan in deze brief ziet u een rekenvoorbeeld.
Wilt u weten wat het verschil in opbouw voor uzelf is? Ga dan naar onze website
www.dhl.nl/documenten. Daar vindt u een rekensheet waarmee u uw eigen som kunt maken.
Waarom is deze maatregel nodig?
De rente is al heel lang erg laag. Pensioenfondsen moeten hierdoor meer geld opzij zetten. Dat
is nodig om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen blijven betalen. Doordat de rente zo
laag is, is de premie die u en de werkgever betalen niet voldoende om de volledige
pensioenopbouw voor 2021 te financieren. De premie moet voldoende zijn om het pensioen te
financieren. Dat is een wettelijke eis. Daarom hebben de vakbonden en werkgevers (sociale
partners) afspraken gemaakt over pensioenopbouwverlaging. Hierdoor bouwt u over 2021 dus
minder pensioen op. Het pensioen dat u al hebt opgebouwd, verandert door deze maatregel
niet.
Hoe lang duurt deze maatregel?
Het lagere opbouwpercentage geldt voor 2021. Eind 2021 overleggen we opnieuw met sociale
partners en informeren we u.
Bouwt u een deel van uw pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer?
Dan geldt de wijziging niet voor dát gedeelte van uw pensioen. Het opbouwpercentage voor
het basispensioen van Pensioenfonds Vervoer verandert niet.
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Wat kunt u doen?
Door de maatregel hebt u straks minder pensioen. Check daarom geregeld uw pensioen. Dat
kan eenvoudig door in te loggen op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers op
www.pfdhl.nl. U ziet hoeveel er is geregeld. Ook kunt u kijken of het nodig is misschien iets
extra’s te doen voor uw pensioen. Zo komt u straks niet voor verrassingen te staan.
De pensioenregeling
Vanaf onze website www.pfdhl.nl/Documenten kunt u de aangepaste pensioenregeling
downloaden. Daarin ziet u deze wijziging. U kunt de pensioenregeling ook bij ons opvragen.
Vragen? Wij helpen u graag!
Zo kunt u ons bereiken:
info@pfdhl.nl
088 - 116 2443: op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.
www.pfdhl.nl, u kunt inloggen op uw persoonlijke omgeving Mijn Pensioencijfers.
Als u belt of mailt, vermeld dan uw klantnummer 150-00<klantnummer>-0<lw>.
Zo kunnen wij u sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Pensioenfonds DHL Nederland

Edwin Zwiers, Directeur Pensioenfonds DHL Nederland

Rekenvoorbeeld pensioenopbouw in 2021
Karin bouwt via haar werk pensioen op bij Pensioenfonds DHL. Zij heeft een salaris van
€ 30.000 per jaar. Als er niets was veranderd, had ze in 2021 € 193 aan pensioen
opgebouwd. Nu is dat € 177. Karin krijgt dus € 16 minder pensioen erbij dit jaar.
2021*
2021
Bruto fulltime jaarsalaris
€ 30.000
€ 30.000
Minus de franchise
- € 19.719 **
- € 19.719 **
Pensioengrondslag
€ 10.281
€ 10.281
Vermenigvuldigd met het
1,875%
1,719%
opbouwpercentage
Pensioenopbouw over 1 jaar
€ 193
€ 177
* Voorbeeld van een berekening met het oude opbouw percentage.
** De franchise stijgt standaard elk jaar een beetje. Dit is het bedrag over 2021.

