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Artikel 23 Overgangsbepalingen per 1 januari 2003 

 

Vervallen 

 

Artikel 24 Overgangsbepalingen per 1 januari 2006 

 

Vervallen 

 

Artikel 25 Overgangsbepalingen per 1 januari 2008 

 

Vervallen 

 

Artikel 26 Overgangsbepaling opbouwpercentage  

 

1. Alle in het verleden van toepassing geweest zijnde opbouwpercentages zijn 

opgenomen in bijlage 1 bij dit reglement.  

 

Tot en met 2010 

 

2. Vervallen 

 

Vanaf 1 januari 2011 tot en met 31 december 2013 

 

3. Vervallen  

 

Vanaf 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 

 

4. Vervallen 

 

Artikel 27 Overige bepalingen 

 

Overgangsbepaling pensioenrichtleeftijd 

 

1. Bij de wijziging van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 en 1 januari 2018 zijn de 

reeds opgebouwde pensioenen steeds aangepast op basis van collectief actuarieel 

gelijkwaardige factoren. 
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Overgangs- en wijzigingsbepalingen beëindiging uitvoeringsovereenkomst 

 

2. Op 1 januari 2020 is de uitvoeringsovereenkomst met de vennootschap beëindigd. 

Ten gevolge daarvan is de pensioenopbouw voor de deelnemers, met uitzondering 

van de op deze datum bekende arbeidsongeschikte personen (gedefinieerd als 

‘deelnemer’ in de zin van dit reglement), beëindigd en hebben de dientengevolge 

ontstane gewezen deelnemers per 1 januari 2020 een premievrije aanspraak op: 

a. het in de basispensioenregeling opgebouwde ouderdomspensioen; en 

b. de in de regeling partnerpensioen en wezenpensioen opgebouwde rechten op 

levenslang partnerpensioen en wezenpensioen; 

verkregen. 

 

3. Gewezen deelnemers waarvan het dienstverband met de werkgever vóór  

1 januari 2020 is beëindigd, anders dan ten gevolge van overlijden of 

arbeidsongeschiktheid, alsmede gewezen deelnemers waarvan het deelnemerschap 

uit hoofde van lid 1 van dit artikel is beëindigd, hebben per de datum van beëindiging 

van het deelnemerschap een premievrije aanspraak op: 

a. het in de basispensioenregeling opgebouwde ouderdomspensioen; en 

b. de in de regeling partnerpensioen en wezenpensioen opgebouwde rechten op 

levenslang partnerpensioen en wezenpensioen; 

verkregen. 

 

4. Bij beëindiging van het deelnemerschap ontstaat geen recht op een premievrije 

aanspraak op een tijdelijk partnerpensioen en eveneens niet op een partner- en/of 

wezenpensioen indien de deelnemer de leeftijd van 21 jaar nog niet had bereikt. 

 

5. Indien sprake is van arbeidsongeschiktheid voor de deelnemer - als omschreven in 

artikel 1 van dit reglement -, wordt de premievrije voortzetting en daarmee het 

deelnemerschap aan de regelingen, omschreven in het onderhavige reglement, 

beëindigd op het moment dat er geen sprake meer is van arbeidsongeschiktheid, een 

en ander conform artikel 15 van dit reglement.  

 

Overgangs- en wijzigingsbepalingen collectieve waardeoverdracht 

 

6. Alle op 31 oktober 2021 opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten jegens de 

stichting worden op 1 november 2021 ondergebracht bij Stichting De Nationale 

Algemeen Pensioenfonds, Kring B. Per deze datum is het pensioenreglement van 

kring B van dit pensioenfonds van toepassing op de opgebouwde en overgedragen 

pensioenaanspraken en pensioenrechten en kan de (gewezen) deelnemer, 

pensioengerechtigde en/of anderszins aanspraakgerechtigde geen aanspraak meer 

maken op pensioen jegens de stichting. 
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7. Op 31 oktober 2021 zijn alle aanspraken op een nog niet ingegaan 

ouderdomspensioen, partnerpensioen en tijdelijke partnerpensioen actuarieel 

herrekend in verband met de wijzigingen ten aanzien van het moment van ingang van 

het pensioen. De herrekening heeft plaatsgevonden op basis van actuarieel 

gelijkwaardige factoren. Hiervoor zijn de volgende factoren gehanteerd: 

- voor latent ouderdomspensioen: +0,225% 

- voor regulier latent partnerpensioen: -0,217% 

- voor overig latent partnerpensioen: +0,633% 

- voor latent tijdelijk partnerpensioen: individueel actuarieel gelijkwaardig. 

 

8. Degene die vóór 1 november 2021 als partner is aangemeld bij de stichting, zal vanaf 

1 november 2021 onder het pensioenreglement van De Nationale APF, Kring B ook 

als partner worden beschouwd. Voor degene die zijn/haar partner bij De Nationale 

APF aanmeldt vanaf 1 november 2021 gelden om aangemerkt te worden als partner 

de voorwaarden die zijn opgenomen in het voorgenoemde pensioenreglement. 

9. In aanvulling op van de definitie van partner zoals opgenomen in artikel 1, geldt voor 

degene die op 31 oktober 2021 (gewezen) deelnemer of gepensioneerde was aan het 

onderhavige pensioenreglement en waarvan bij de stichting niet bekend is of er sprake 

is van een partner, niet de eis van een onafgebroken inschrijving op hetzelfde adres in 

de Basisregistratie Personen van ten minste vijf jaren om de gezamenlijke huishouding 

aan te tonen. Hiervoor in de plaats dient voornoemde (gewezen) deelnemer of 

gepensioneerde uiterlijk 28 februari 2021 de persoon als bedoeld in lid 1 onder c van 

de partnerdefinitie in artikel 1 bij De Nationale APF aan te melden en daarbij een 

uittreksel uit de Basisregistratie Personen te overleggen waaruit blijkt dat in de periode 

voor 31 oktober 2021 sprake is geweest van ten minste drie jaar en ten hoogste vijf 

jaar onafgebroken inschrijving in de Basisadministratie Personen op hetzelfde adres. 

10. Degene die op 31 oktober 2021 een ANW-hiaatuitkering ontvangt, behoudt deze 

uitkering en ontvangt deze met ingang van 1 november van De Nationale APF. De 

ANW-hiaatuitkering eindigt op 1e dag van de maand waarin betrokkene de 65-jarige 

leeftijd bereikt en bij eerder overlijden op de laatste dag van de maand waarin 

betrokkene overlijdt. 

11. Degene die op 31 oktober 2021 een WAO-hiaatuitkering ontvangt, behoudt deze 

uitkering en ontvangt met ingang van 1 november 2021 de WAO-hiaatuitkering van De 

Nationale APF. Dit geldt ook voor degene die tevens een WAO-excedentuitkering 

ontvangt met dien verstande dat deze uitkering wordt toegevoegd aan de WAO-

hiaatuitkering en als zodanig wordt aangemerkt.  
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Op de WAO-hiaatuitkering is het volgende van toepassing: 

a. Bij een stijging of daling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt de WAO-

hiaatuitkering aangepast aan de hand van onderstaande staffel waarbij de hoogte 

van de uitkering bij een volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) 100% bedraagt. 

Bij een lagere mate van arbeidsongeschiktheid wordt de hoogte van de WAO-

hiaatuitkering bepaald door de hoogte van de uitkering bij een 

arbeidsongeschiktheid van 80-100% te vermenigvuldigen met het daarbij 

behorende uitkeringspercentage. 

Bij een mate van Arbeidsongeschiktheid 

in de zin van WAO 

bedraagt het uitkeringspercentage 

0 tot 15% 0% 

15 tot 25 % 20% 

25 tot 35% 30% 

35 tot 45% 40% 

45 tot 55% 50% 

55  tot 65% 60% 

65 tot 80% 72,5% 

80 tot 100% 100% 

 

b. De WAO-hiaatuitkering wordt uitgekeerd tot het vroegste van de volgende 

tijdstippen: 

i. de laatste dag van de maand waarin betrokkene overlijdt; 

ii. de dag waarop het percentage van de arbeidsongeschiktheid daalt onder de 

15%; 

iii. de 1e dag van de maand waarin betrokkene de 65-jarige leeftijd bereikt. 

c. De WAO-hiaatuitkering wordt jaarlijks verhoogd met de algemene loonontwikkeling 

van de CAO Technische Groothandel. 

12. Voor degene die op 31 oktober 2021 een wezenpensioen ontvangt en dit met ingang 

van 1 november 2021 van De Nationale APF ontvangt, geldt dat in afwijking van 7 lid 

10 het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de dag waarop de 21e verjaardag wordt 

bereikt. 


