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Even voorstellen

Mirja Constandse, Roel Knol,  Bart Onkenhout,  Erwin Bosman,  Jeppe Machielsen,  Margreet Teunissen, 
uitvoerend  uitvoerend uitvoerend niet-uitvoerend niet-uitvoerend niet-uitvoerend 
bestuurslid  bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid bestuurslid en 
     voorzitter

Zes bestuursleden staan voor u klaar. Drie daarvan zijn als uitvoerend bestuurslid dagelijks bezig om voor uw pensioen 
alles te regelen wat nodig is. Wij stellen onszelf graag aan u voor.



Welkom bij

Wat kunt u van ons verwachten?
• Wilt u weten hoe uw te verwachten pensioen er uitziet? Dat ziet u in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u begin 

september van Pensioenfonds NIBC ontvangt. Dit zijn de cijfers per 1 januari 2021. 
• Benieuwd naar het pensioen dat Pensioenfonds NIBC aan ons overdraagt? U ontvangt half oktober van Pensioenfonds 

NIBC het slot-UPO. Daarin ziet u de bedragen zoals die aan De Nationale APF zijn overgedragen. 
• In de tweede helft van oktober ontvangt u een overzicht van uw pensioen bij ons fonds. Daarin ziet u zowel uw 

opgebouwde pensioen als uw te verwachten pensioen.
• Op onze website vindt u binnenkort alle informatie over uw kring. Het pensioenreglement hebben we al gepubliceerd 

op www.denationaleapf.nl/deelnemers. Klik op werknemer en selecteer NIBC. 
• Wilt u weten wat er precies voor uw pensioen is geregeld? En voor uw partner? Dat leest u in uw Pensioen 1-2-3. 

U ontvangt het eerste deel (de zogenaamde laag 1) daarvan vóór 1 november 2021 per post. Hierin leest u in 5 minuten 
op hoofdlijnen wat uw pensioenregeling inhoudt. Laag 2 en 3 vindt u dan op onze website. In laag 2 leest u in 
30 minuten meer details over uw pensioenregeling. Laag 3 zijn de juridische documenten zoals het pensioenreglement.

• Inloggen op uw persoonlijke pensioenpagina kan in het laatste kwartaal van dit jaar via de website. U logt in met uw 
DigiD. Naast uw pensioenaanspraken vindt u daar ook de pensioenplanner en de pensioenschets. Meer informatie 
ontvangt u zodra uw persoonlijke pensioenpagina toegankelijk is.

Niet vergeten!
• Hebt u een samenlevingsovereenkomst en hebt u uw partner nog niet aangemeld? Dan kunt u dat alsnog doen. Is uw 

partner al aangemeld bij Pensioenfonds NIBC, dan hoeft u niets te doen. Wij nemen die gegevens over.
• Verhuist u in of naar het buitenland? Geef dan uw nieuwe adres aan ons door.
• Wij communiceren het liefst digitaal. Zodra u kunt inloggen op uw persoonlijke pensioenpagina, kunt u ook uw 

e-mailadres achterlaten.

Wij staan voor u klaar
Hebt u vragen? Bel ons gerust op 088 - 116 3063 (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur). Of stuur een e-mail naar 
denationaleapf@azl.eu. Wij helpen u graag.

Een Algemeen Pensioenfonds is een pensioenfonds waar werkgevers uit verschillende branches bij kunnen aansluiten, en 

werkgevers kunnen kiezen of zij risico’s willen delen met andere werkgevers. Sinds 2016 is het in Nederland mogelijk om een 

algemeen pensioenfonds op te richten. De Nationale APF bestaat sinds november 2016. Binnen De Nationale APF bestaan 

verschillende kringen, waarin één of meerdere pensioenfondsen (werkgevers) hun pensioenregeling onderbrengen. Die kringen 

zijn financieel van elkaar gescheiden. Ook kunnen er verschillen zijn tussen de pensioenregelingen die we binnen de kringen 

uitvoeren. Zoals hierboven aangegeven komt uw pensioen in Kring B.

U bouwt vanaf 1 augustus 2021 pensioen bij ons op in ‘Kring B’. Wij zijn blij dat uw werkgever en Pensioenfonds NIBC voor 

ons hebben gekozen. Bij ons is uw pensioen in goede handen. In deze folder leest u wie we zijn en wat we voor u doen. 

Uw pensioen in goede handen
Pensioenfonds NIBC draagt uw opgebouwde pensioen per 1 augustus 2021 aan ons over. Vanaf die datum brengt uw 
werkgever de pensioenregeling van NIBC bij ons onder en bouwt u pensioen bij ons op. Uw pensioenregeling is 
vooruitlopend op de overdracht al op een paar punten aangepast. Daarover heeft Pensioenfonds NIBC u geïnformeerd met 
een nieuwsbericht op de website. Voor de volledigheid vindt u hieronder nog een keer een overzicht van de belangrijkste 
wijzigingen die voor u van toepassing zijn. 

Pensioenfonds NIBC De Nationale APF

Gezamenlijke huishouding Geen minimale termijn van samenwonen. Minimale termijn van zes maanden 
samenwonen. 

Beëindiging gezamenlijke huishouding Geen termijn voor melden van beëindiging. (gewezen) Deelnemer, 
pensioengerechtigde of partner meldt 
beëindiging binnen zes maanden. 

Informatieverstrekking aan ex-partner Een keer per jaar. Een keer per vijf jaar. Aan een hogere 
frequentie zijn kosten verbonden.

Recht op wezenpensioen bij 
arbeidsongeschiktheid

Niet verzekerd. Verzekerd voor kinderen tussen de 21 en 
27 jaar. 

Gemiste toeslag of korting Gemiste toeslag vervalt na 10 jaar. Inhaaltoeslag mogelijk.

Eerder met pensioen Minimale leeftijd is 58 jaar. Minimale leeftijd is 5 jaar vóór AOW. U kunt 
alleen eerder met pensioen als u vóór 1966 
geboren bent. U kunt op zijn vroegst op uw 
58ste met pensioen.

Omzetten ouderdomspensioen in 
AOW-overbruggingspensioen

Niet van toepassing. Mogelijkheid om een deel van het 
ouderdomspensioen om te zetten in een 
AOW-overbruggingspensioen, bedoeld om 
de periode tussen de vervroegde 
pensioendatum en het ingaan van de AOW 
te overbruggen. 

Op onze website vindt u een overzicht van alle wijzigingen. Kijk op www.denationaleapf.nl, klik op werknemer en selecteer 
NIBC. 


