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Pensioenkrant

Uw vraag,
ons antwoord

Pensioenfonds ERIKS 
naar De Nationale APF

Een weloverwogen besluit
Het maken van een keuze voor onze 
opvolger was ingewikkeld, maar we 
zijn heel zorgvuldig te werk  gegaan. 
We hanteerden onderstaande 
vier  criteria als belangrijkste om tot een 
besluit te komen:
1. Kortingskans bij overgang: zo klein 

mogelijk
2. Toeslagenkans na overgang: gelijk of 

groter dan bij SPE
3. Kortingskans na overgang: gelijk of 

kleiner dan bij SPE
4. Risico’s en voordelen zo veel 

mogelijk gelijk voor alle belang
hebbenden 

De Nationale APF voldoet aan alle 
criteria. Wilt u meer weten over 
De  Nationale APF? Kijk dan al eens op 
www.denationaleapf.nl/deelnemers. 

Ons fonds gaat stoppen. Dat hebben wij u eerder laten weten. Na het 

doorlopen van een zorgvuldig traject heeft het bestuur besloten dat 

 Pensioenfonds ERIKS (SPE) per 1 oktober 2021 of iets later uw pensioen 

overdraagt aan de Nationale APF, na toestemming van onze toezichthouder 

De Nederlandsche Bank (DNB). 

Daardoor wordt het uitvoeren van de 
regeling duurder. Nu ERIKS de nieuwe 
pensioenregeling bovendien niet meer 
door ons pensioenfonds laat uitvoeren, 
brengen we de opgebouwde pen
sioenen onder bij De Nationale APF.

ERIKS heeft per 1 januari 2020 de 
 overeenkomst met SPE opgezegd. 
 NationaleNederlanden  verzekeringen 
(NN) voert sindsdien de nieuwe 
pensioenregeling uit voor de werk
nemers. Werknemers bouwen dus 
geen pensioen meer op bij SPE. Wij 
beheren nu alleen het pensioen dat u 
in het verleden hebt opgebouwd bij ons 
pensioenfonds. 

De uitvoering van een eigen pensioen
regeling wordt voor een klein fonds als 
SPE steeds lastiger. Wetten en regels 
veranderen en als bestuur moeten we 
aan steeds zwaardere eisen voldoen. 

‘Een zo goed mogelijk pensioen voor u. Nu en in de toekomst. 
Dat is de belangrijkste reden om de opgebouwde pensioenen 
onder te brengen bij De Nationale APF’, vertelt Henk van den 
Heuvel, secretaris van SPE en lid van de OR van ERIKS BV. 
‘We zijn echt niet over één nacht ijs gegaan. Met de keuze voor 
De Nationale APF komt uw pensioen er op de lange termijn 
hoogstwaarschijnlijk beter vanaf dan wanneer we ons eigen 
pensioenfonds in stand houden.’

Wat betekent de  
overdracht voor  
uw pensioen?

Uw pensioen 
wordt eenmalig 
verhoogd
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Wat betekent de overdracht voor uw pensioen?
Straks wordt, na toestemming van DNB, uw pensioen ondergebracht in de 
regeling van De Nationale APF. Dit betekent dat er een aantal dingen gaat 
veranderen. We zetten de belangrijkste veranderingen op een rij. In ieder 
geval wordt uw pensioen niet lager door de overdracht, zo ziet het er nu 
naar uit. Hierover leest u meer onder het kopje ‘uw pensioen wordt 
 eenmalig verhoogd.’

Recht op wezenpensioen tot 18 jaar
Bij SPE hebben uw kinderen na uw 
overlijden recht op wezenpensioen tot 
21 jaar. Bij De Nationale is dit 18 jaar, 
tenzij uw kind nog studeert of arbeids
ongeschikt is, dan geldt de leeftijd van 
maximaal 27 jaar. Wezen die op dit 
moment al een uitkering ontvangen, 
blijven wezenpensioen ontvangen tot 
21 jaar. 

Arbeidsongeschikt? U blijft 
 premievrij pensioen opbouwen
Iedereen die vóór 1 januari 2020 al 
arbeidsongeschikt was, bouwt bij SPE 
premievrij pensioen op. Dat blijft zo, 
maar dan bij De Nationale APF. Uw 
toe komstige pensioenopbouw gaat 
stijgen op basis van de algemene prijs
stijgingen in plaats van op basis van de 
eventuele loonstijgingen bij ERIKS. 

Wanneer wordt mijn  pensioen 
precies overgedragen?
De planning is dat dit begin 
 oktober 2021 gebeurt. Maar het hangt 
van een aantal zaken af. Vooral van 

Ontvangt u nog geen pensioen?  
Dan wordt uw eerste ouderdoms-
pensioenuitkering anders berekend.
De ingangsberekeningsdatum van uw 
eerste pensioenuitkering wijzigt. Bij 
SPE wordt uw eerste pensioenuitkering 
berekend op basis van de eerste dag 
van de maand dat u de pensioenleef
tijd bereikt. Bij de Nationale APF is dat 
op uw verjaardag als u de pensioen
leeftijd bereikt. De waarde van uw 
pensioen blijft gelijk, de uitkering wordt 
íets  hoger omdat die in veel gevallen 
over een iets kortere periode hoeft te 
 worden betaald.

Partner- en wezenpensioen: ook 
een andere berekeningsdatum
Als u komt te overlijden, wordt het 
eerste nabestaandenpensioen voor 
uw partner en eventueel uw kinderen 
 berekend vanaf dat moment. Bij SPE 
was dat de eerste dag van de maand 
ná uw overlijden. Ook hier is er geen 
verschil in waarde van het pensioen. 

1 oktober  
2021 of iets 

later
Oktober 2021

23 oktober 
2021 of iets 

later

4e 
kwartaal 

2021

Uiterlijk 
1 januari 2022

Overdracht van uw 
 (opgebouwde) pensioen  
aan De  Nationale APF

U krijgt een welkomstbrief 
van De Nationale APF. Voorts 
krijgt u een overzicht waarin 
uw  pensioen bij ons en uw 
pensioen bij De Nationale APF 
naast elkaar staan.

Eerste pensioenbetaling  
voor pensioengerechtigden 
door De Nationale APF. 

Iedereen krijgt van ons het  
pensioenoverzicht (UPO). 
Daarin staat de eindstand  
van het pensioen dat u bij  
ons hebt opgebouwd.

Op www.denationaleapf.nl/
deelnemers is  
Pensioen 123 voor u  
beschikbaar: een kort  
overzicht van uw  
pensioen regeling.

Op weg naar de Nationale APF: planning

het moment dat toezichthouder DNB 
toestemming voor de overdracht geeft. 
Pas na deze toestemming mogen 
we overdragen. Het kan daarom later 
worden dan begin oktober. We houden 
u hiervan op de hoogte.

Ontvangt u al pensioen?
Dan staat er straks een andere naam 
op uw bankafschrift: De Nationale APF. 
Verder verandert er niets. Behalve dan 
de eenmalige verhoging, die u waar
schijnlijk gaat krijgen. Dat leest u in het 
artikel ‘Uw pensioen wordt eenmalig 
verhoogd.’ 

Extra keuzemogelijkheden 
als u met pensioen gaat
Naast de keuzemogelijkheden die er al 
zijn, komen er drie mogelijkheden bij:
• De eerste jaren een hogere 

 uitkering en daarna een lagere, of 
omgekeerd. 

• Partnerpensioen omruilen voor 
meer ouderdomspensioen.

• Ouderdomspensioen omruilen voor 
meer partnerpensioen.
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Uw pensioen wordt 
eenmalig verhoogd
In principe gaat uw pensioen één op één over naar  
De Nationale APF. De financiële positie (uitgedrukt in  
de dekkingsgraad) van ons pensioenfonds is op het  
moment van schrijven van de pensioenkrant iets beter  
dan de financiële positie van kring B van De Nationale APF,  
waar we uw pensioen aan willen overdragen. Voordat we de pensioenen 
kunnen overdragen, moeten de dekkingsgraden van de beide kringen 
hetzelfde zijn. Zonder u te willen vermoeien met te veel technische 
details: dat betekent dat er na de overdracht geld overblijft als dat op 
het moment van overdracht ook zo is. Met dat geld gaan we uw 
 pensioen eenmalig verhogen, als compensatie voor deze minder 
 gunstige financiële positie van kring B.

Keuze voor de lange termijn
U vraagt zich ongetwijfeld af waarom we uw pensioen overdragen aan een pen
sioenfonds (of in dit geval een kring binnen pensioenfonds De Nationale APF) 
dat er slechter voor staat dan ons eigen fonds. Dat komt omdat we verder 
 kijken dan de komende 2 á 3 jaar. We vinden het belangrijk dat de koopkracht 
van uw pensioen zo veel mogelijk op peil blijft. Daarom hebben we berekenin
gen laten maken op basis van scenario’s van onze toezichthouder. Deze bereke
ningen geven inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie van ons fonds 
én kring B van De Nationale APF in de toekomst. En daaruit blijkt, dat de kans 
dat we uw pensioen bij Pensioenfonds ERIKS in de toekomst moeten verlagen 
een stuk groter is dan de kans dat uw pensioen wordt verlaagd in kring B van 
De Nationale APF. In combinatie met de eenmalige toeslag die u krijgt, maakt 
dit de overstap gunstig. Het risico op verlagen blijft wél bestaan en is voor de 
kortere termijn vooral afhankelijk van de afspraken die over het nieuwe pen
sioenstelsel worden gemaakt.

De verhoging vindt alleen plaats als op dat moment SPE een hogere dekkings
graad heeft dan kring B. De gepensioneerden merken de verhoging al snel. 
Zij ontvangen na de administratieve verwerking (na ca. 2 maanden) een hogere 
uitkering bij De Nationale APF. De anderen zien de verhoging op hun pensioen
overzicht. Hoe hoog die eenmalige verhoging is, weten we pas bij de over
dracht. Uiteraard berichten wij u hierover als we meer weten. 

Over de details van die nieuwe 
 keuzemogelijkheden ontvangt u 
 informatie ruim voordat u uw pensioen
leeftijd bereikt. 

Let op! Woont u samen 
zonder  samenlevingscontract? 
Meld uw partner aan!
Woont u ongehuwd samen en wilt 
u dat uw partner recht krijgt op 
uw  pensioen bij overlijden en uit 
 elkaar gaan? Meld uw partner dan 
vóór 1 september 2021 aan bij SPE 
( pensioenfonds@eriks.com). De  regels 
voor ongehuwde partners zijn bij 
De Nationale APF namelijk strenger:
• Met een samenlevingscontract: u 

en uw partner moeten minimaal 
6 maanden samenwonen.

• Zonder samenlevingscontract: u 
moet aantonen dat u minimaal 5 jaar 
ongehuwd met elkaar samenwoont. 

• Als u uit elkaar gaat na 
1  september 2021, kan uw 
 samenwonende partner niet meer 
(eenvoudig) een deel van uw ouder
domspensioen krijgen.

Januari 2022
1e 

kwartaal 
2022

Uiterlijk 
3e kwartaal 

2022

1e 
helft 
2022

Op www.denationaleapf.nl/
deelnemers is  
Pensioen 123 voor u  
beschikbaar: een kort  
overzicht van uw  
pensioen regeling.

Iedereen die in 2021 een 
 uitkering ontvangt ontvangt 
twee jaaropgaves:
• Een jaaropgave voor de 

maanden januari –  
september 2021 van ons;

• Een jaaropgave oktober – 
december 2021 van 
De  Nationale APF.

Iedereen krijgt toegang tot 
zijn persoonlijke pagina op de 
 website van De  Nationale APF. 
U ontvangt van 
De  Nationale APF een oproep 
om uw emailadres beschikbaar 
te stellen zodat zij u ook digitaal 
kunnen bereiken. 

Na goedkeuring door DNB 
wordt pensioenfonds ERIKS 
definitief opgeheven. 

De Nationale APF stelt voor  
het eerst een pensioen 
overzicht voor u beschikbaar.



Uw vraag, ons antwoord

Colofon
Deze pensioenkrant is een eenmalige uitgave van Stichting Pensioenfonds Eriks (SPE). Aan de tekst kunt u 
geen rechten ontlenen. Rechten kunt u alleen ontlenen aan het pensioenreglement van SPE.

Hoe houd ik straks inspraak in wat er met ons 
pensioen gebeurt?

Bij De Nationale APF heeft elke kring een belanghebben
denorgaan, vergelijkbaar met het verantwoordingsorgaan 
bij SPE. In het belanghebbendenorgaan van Kring B komen 
1 à 2 mensen van ERIKS te zitten. 

Kan ik bezwaar maken tegen de overdracht?

Nee. Het bestuur en het verantwoordingsorgaan van SPE 
bestaan uit vertegenwoordigers van alle belanghebbenden 
in het fonds. Het bestuur heeft hiertoe besloten en het 
verantwoordingsorgaan heeft een positief advies  gegeven. 
Ook de werkgever is akkoord. We vragen daarnaast 
 toestemming aan onze toezichthouder DNB.

Kan ik mijn opgebouwde pensioen overdragen 
aan Nationale-Nederlanden?

Nee, het is niet mogelijk het pensioen dat bij SPE is 
 opgebouwd en nu naar De Nationale APF gaat over te 
dragen naar NationaleNederlanden. 

Zou mijn pensioen niet naar kring D gaan in 
plaats van kring B?

Inderdaad hebben wij in de hoorsessies van 
 november 2020 verteld dat de SPEpensioenen waar
schijnlijk naar kring D van De Nationale APF zouden gaan.  
Maar door externe ontwikkelingen in november en 
 december 2020 werd kring D minder gunstig.  
De Nationale APF kent echter een nieuwe kring B en na 
diverse analyses blijkt die beter te passen bij SPE. We 
 hebben daarom besloten de pensioenen over te dragen 
naar kring B.

Kan ik mijn opgebouwde pensioen overdragen 
aan een andere pensioenuitvoerder?

Als u een nieuwe werkgever met nieuwe pensioen
uitvoerder heeft, heeft u het recht om uw pensioen bij SPE 
daarnaar toe over te laten dragen. Dat kan straks ook als 
uw pensioen bij De Nationale APF is. Zowel bij SPE als bij 
De Nationale APF geldt dat pas mag worden overgedragen 
als de financiële positie van het fonds weer voldoende 
is. Dat is sinds kort weer het geval. Een verzoek om 
de  waarde over te dragen kunt u indienen via  
pensioenfonds@eriks.com. 

Frans Koolbergen, lid en secretaris van het verantwoordingsorgaan, over 
de overdracht: ‘Als vertegenwoordiging van de werkgever, deelnemers en 
pensioengerechtigden staan we achter de overdracht van de opgebouwde 
pensioenen naar De Nationale APF. Het bestuur heeft ons van het begin 
af aan nauw betrokken bij alle stappen die gezet moesten worden en we 
 hebben dan ook een positief advies gegeven. We zijn ervan overtuigd dat dit 
voor al onze deelnemers en onze pensioengerechtigden de beste keuze is.’

Hebt u vragen? Wij staan voor u klaar!

Hebt u vragen over de overdracht van uw pensioen? Stuur dan uw vraag per email aan irma.vanbeek@eriks.nl of per post via 
ERIKS BV, t.a.v. Irma van Beek, Postbus 8988, 3009 TJ Rotterdam. U kunt ook naar haar bellen via 088  85 58 906.

Noteer in uw email alléén uw naam, voorletters en eventueel uw telefoonnummer om uw privacy te beschermen. 

U vindt alle informatie over onze pensioenregeling én over de overdracht ook terug op onze website  
www.pensioenfondseriks.nl. Daar zijn ook meer vragen met antwoorden opgenomen.


