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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

Wij verhogen uw pensioen 
We hebben met Pensioenfonds ERIKS afgesproken dat we uw pensioen kunnen verhogen. Op dit moment weten we nog 
niet precies hoe hoog die verhoging is. We verwerken de verhoging in twee of drie stappen. De eerste stap van 2,65% 
verwerken we in januari 2022 in onze administratie. De tweede stap volgt in de loop van 2022. Misschien volgt er nog een 
kleine verhoging in 2023. U ontvangt hierover bericht, zodra er meer informatie bekend is.

Wat kunt u van ons verwachten?
• Benieuwd naar het pensioen dat Pensioenfonds ERIKS aan ons overdraagt? U ontvangt in december van 

Pensioenfonds ERIKS het laatste pensioenoverzicht. Daarin ziet u de bedragen zoals die aan ons zijn overgedragen. 
• In december 2021/januari 2022 ontvangt u een overzicht van uw pensioen bij ons fonds. Daarin ziet u de bedragen 

zoals wij die van Pensioenfonds ERIKS hebben ontvangen. 
• Op onze website vindt u binnenkort alle informatie over uw kring. Het pensioenreglement hebben we al gepubliceerd 

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

informatie is vanaf 1 februari 2022 voor u beschikbaar op onze website. In het eerste deel (laag 1) leest u in 5 minuten 
op hoofdlijnen wat uw pensioenregeling inhoudt. 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 eerste kwartaal van 2022 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.

• In de eerste helft van 2022 stellen we voor het eerst het jaarlijkse pensioenoverzicht voor u beschikbaar. 
• In de eerste helft van 2022 wordt Pensioenfonds ERIKS definitief opgeheven. 

Wat moet u doen?
• Woont u ongehuwd samen en wilt u dat uw partner recht krijgt op pensioen na uw overlijden (en als u uit elkaar gaat)? 

Meld uw partner dan aan bij De Nationale APF. Hebt u een samenlevingscontract, dan moet u kunnen aantonen dat u 
minstens 6 maanden samenwoont. Hebt u geen samenlevingscontract, dan geldt een termijn van 5 jaar. Of 3 jaar, bij 
aanmelding vóór 28 februari 2022.  
Let op: is uw partner al aangemeld bij Pensioenfonds ERIKS, dan hoeft u niets te doen. Wij nemen die gegevens over. 
Dat kunt u controleren op het pensioenoverzicht dat u van Pensioenfonds ERIKS ontvangt. 

• 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 en pensioenfondsen uit verschillende branches bij kunnen 

aansluiten. Ze kunnen kiezen of zij risico’s willen delen met andere werkgevers en pensioenfondsen. 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 en 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 november 2021 pensioen op bij De Nationale APF in ‘Kring B’. Wij zijn blij dat Pensioenfonds ERIKS voor 

ons heeft 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 ERIKS heeft uw opgebouwde pensioen per 1 november 2021 aan ons overgedragen. Uw pensioenregeling 
is op een paar punten aangepast. Daarover heeft Pensioenfonds ERIKS u in juni geïnformeerd met een pensioenkrant en 
recent met een brief. Voor de volledigheid vindt u hieronder nog een keer een overzicht van de belangrijkste wijzigingen 
die voor u van toepassing zijn.

Pensioenfonds ERIKS De Nationale APF

Samenwonen met een 
samenlevingscontract.

Als u uw partner aanmeldt, hoeft u niet aan 
te tonen dat u minimaal 6 maanden met 
elkaar samenwoont.

Als u uw partner aanmeldt, moet u 
aantonen dat u minimaal 6 maanden met 
elkaar samenwoont. 

Samenwonen zonder 
samenlevingscontract.

As u uw partner aanmeldt, hoeft u niet aan 
te tonen dat u minimaal 5 jaar ongehuwd 
met elkaar samenwoont.

Als u uw partner aanmeldt, moet u 
aantonen dat u minimaal 5 jaar ongehuwd 
met elkaar samenwoont. Of 3 jaar, bij 
aanmelding vóór 28 februari 2022. 

Einde samenwonen. U kunt afspraken maken over de verdeling 
van het ouderdomspensioen, mits die aan 
de wet voldoen.

Als u uit elkaar gaat krijgt uw 
samenwonende partner niet meer 
(eenvoudig) een deel van uw 
ouderdomspensioen.

Ingangsdatum pensioen (voor 
berekeningen).

1e van de maand waarin u de 
pensioenleeftijd bereikt.

Uw verjaardag in de maand dat u de 
pensioenleeftijd bereikt.

Extra keuzemogelijkheden als u met 
pensioen gaat.

Eerst een hoger, daarna een lager 
pensioen.
Partnerpensioen ruilen voor meer 
ouderdomspensioen.
Ouderdomspensioen ruilen voor meer 
partnerpensioen. 

Recht op wezenpensioen. Tot 21 jaar. Tot 18 jaar, tenzij het kind studeert of 
arbeidsongeschikt is, dan tot maximaal 
27 jaar.


