
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Datum: <datum> Klantnummer: <klantnummer> 

 
 
Uw pensioenkapitaal is overgedragen 
 

Geachte <naam>,
 
<indien het kapitaal al eerder is  verwerkt en de deelnemer 29 mei geïnformeerd is> 
Op 29 mei 2020 heeft u van De Nationale APF een brief ontvangen. In deze brief lieten we u 
weten dat de waarde van uw verzekerd pensioen van McCain bij Nationale-Nederlanden is 
overgedragen aan De Nationale APF.  
 
<indien de deelnemer nog geen eerdere brief heeft gehad> 
U ontving eerder een brief van Nationale-Nederlanden waarin stond dat  de waarde van uw 
verzekerd pensioen van McCain overgedragen werd aan De Nationale APF. De Nationale APF 
heeft inmiddels uw pensioenkapitaal ontvangen.  
 
Verwerking van de echtscheiding 
Via deze brief laten we u weten dat uw echtscheiding verwerkt is bij De Nationale APF.   
 
Volgens wettelijke regels splitsen we bij De Nationale APF op het moment van echtscheiding een 
gedeelte van het kapitaal af voor uw ex-partner. Dit is het zogeheten bijzonder partnerpensioen. 
Omdat de echtscheiding heeft plaatsgevonden vóór de overgang naar De Nationale APF hebben 
wij dit alsnog uitgevoerd. Er is een kapitaal voor bijzonder partnerpensioen voor uw ex-partner 
beschikbaar. <optioneel> En  u heeft in het verleden ervoor gekozen om uw ouderdomspensioen 
te verevenen. Dit hebben wij ook berekend. 
 
De overgedragen waarde 
We hebben van Nationale-Nederlanden een totaalbedrag ontvangen van het kapitaal dat tot en met 
de echtscheidingsdatum is opgebouwd. Hieronder ziet u de verdeling van het totaalbedrag.  
 
Totaal ontvangen kapitaal: € 
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Kapitaal voor uw ex-partner tbv bijzonder partnerpensioen:  € 
Kapitaal voor uw ex-partner tbv bijzonder ouderdomspensioen: € 
Uw resterende pensioenkapitaal:     € 
 
Let op: Op Mijn Pensioencijfers ziet u op dit moment alleen het kapitaal dat u hebt opgebouwd ná 
uw scheiding. Het is technisch nog niet mogelijk om ook het kapitaal te laten zien dat betrekking 
heeft op de periode vóór uw echtscheiding. Zodra dat wel mogelijk is, laten we u dat weten via de 
website van het fonds. 
 
Hebt u vragen? 
Meer informatie over uw pensioen vindt u op onze website, www.denationaleapf.nl/deelnemers. 
Daar vindt u  onder andere het geldende pensioenreglement. Ga naar  ‘Documenten’ en selecteer 
‘Documenten Kring E (DC)’. U kunt ons bellen op 088 - 663 08 08. Dat kan op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur. Of  mail 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 


