
 

Aan: deelnemers aan de middelloonregeling van het 
Cargill Pensioenfonds 
Van: De Pensioencommissie 

Opbouwpercentage 2021 in de 
middelloonregeling van het Cargill 
pensioenfonds  

Hierbij willen wij je informeren dat het opbouwpercentage in de 
middelloonregeling voor 2021 geen 1,875% maar 1,469% zal zijn. De 
eigen bijdrage blijft ongewijzigd.  
 
Net als vorig jaar is de zgn. toetsrente (per 1 oktober 2020: 1,15%) 
lager dan de ondergrens van 2%. Bij deze toetsrente behoort volgens 
het pensioenreglement een opbouw van 1,469%. 
 
In het pensioenreglement is voorts bepaald dat er standaard een 
minimale opbouw van 1,5% geldt. Dit zou automatisch een verhoging 
van de werknemersbijdrage betekenen. De vakorganisaties en COR, 
vertegenwoordigd in de pensioencommissie hebben besloten de 
werknemersbijdrage niet te verhogen en de lagere opbouw van 
1,469% te accepteren. 
 
Je hebt uitgebreid informatie ontvangen over de voorwaardelijkheid 
van de pensioenregeling in september 2016. Deze uitleg met actuele 
tabellen is te vinden door op de volgende link te klikken.  
 
Voor vragen kun je terecht bij MyHR via de MyHR portal. Vermeld bij 
je request ‘memo: Opbouwpercentage 2021’ zodat we jouw vragen 
snel kunnen beantwoorden  
 
 
 

 

 
 
 
                                                                                                                                 

  Opbouwpercentage 2021: 
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van de door Cargill te betalen premie. 

  December 2020  



To: Participants of the Cargill Pension fund plan 
(hybrid plan)  
From: The Pension committee  
 

Accrual percentage 2021 of the 
average pay pension scheme 

We would like to take this opportunity to inform you that the accrual 
percentage in the average pay pension scheme for 2021 will be 
1,469% instead of 1,875%.  
 
Just like last year, the so-called reference interest rate (as of 1 
October 2020: 1.15%) is lower than the lower limit of 2%. According 
to the pension regulations, this reference interest rate refers to an 
accrual of 1.469%. 
 
The pension regulations also stipulate that a minimum accrual of 
1.5% applies as default. This would automatically mean an 
increase in the employee's contribution. The trade unions and 
COR, represented in the pension committee, have decided not to 
increase the employee's contribution and to accept the lower 
accrual of 1.469%. 
 
In September 2016 you received comprehensive information, 
including an explanation about this aspect of the pension plan. You 
can find this updated information here.  
 
Should you have any questions please contact MyHR with a 
general request and reference “Accrual Percentage 2021”  
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