Stichting Pensioenfonds ANWB
Aanvullend Reglement
TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN
(ANW-hiaat verzekering)

Behorende bij het Pensioenreglement van Unigarant N.V.

Datum: 1 januari 2016

INLEIDING
Partnerpensioen
In je pensioenregeling is een partnerpensioen opgenomen. Op het laatst
ontvangen pensioenjaaroverzicht staat het uit te keren partnerpensioen en
wezenpensioen vermeld. Ook van overheidswege is er een
nabestaandenregeling: de ANW (Algemene nabestaandenwet). Die zorgt
voor een inkomen voor nabestaanden. Om na je overlijden voor een ANWuitkering in aanmerking te komen, moet je partner wel aan een aantal
voorwaarden voldoen. De ANW is er overigens niet alleen voor gehuwden
(en kinderen), maar ook voor samenwonenden. Onder omstandigheden
kan ook de ex-partner recht hebben op een nabestaandenuitkering.
Meer informatie over de ANW is te vinden op de site van de Sociale
Verzekeringsbank, de instantie die de ANW-uitkering verzorgt
(www.svb.nl).
De voorwaarden
De kans dat je partner een uitkering van de overheid krijgt vanuit de
Algemene nabestaandenwet (ANW) wordt steeds kleiner. Je partner moet
dan:


op de dag van jouw overlijden jonger zijn dan de gerechtigde AOWleeftijd én



geboren zijn vóór 1 januari 1950 of



kinderen hebben die jonger zijn dan 18 jaar of



voor meer dan 45% arbeidsongeschikt zijn.

Is dat niet zo? Dan heeft je partner géén recht op een ANW-uitkering. Men
spreekt in dat verband over een ANW-hiaat. Daarvoor is bij het
pensioenfonds een verplicht tijdelijk partner pensioen, ook wel ANWhiaatverzekering genoemd, verzekerd. Om in aanmerking te komen voor
een tijdelijk partnerpensioen moet je deelnemer zijn in de
pensioenregeling van Unigarant.
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Artikel 1.

ALGEMENE BEPALINGEN

In dit reglement zullen de onderstaande termen de betekenis hebben, die
daaraan in dit artikel worden toegekend, tenzij uit het zinsverband anders
blijkt.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

het fonds:
Pensioenreglement:

Stichting Pensioenfonds ANWB;
Pensioenreglement 2013 van
Unigarant N.V.;
het Bestuur:
het Bestuur van het fonds;
de aangesloten onderneming: Unigarant N.V.;
de werknemers:
de werknemers van Unigarant N.V.
die onder Pensioenreglement 2013
vallen;
de deelnemers:
de werknemers die ingevolge artikel
2 van dit reglement als deelnemer
zijn toegelaten;
de partner:
de echtgeno(o)t(e) van de deelnemer
of de op grond van artikel 1:80a BW
in de registers van de burgerlijke
stand geregistreerde partner van de
deelnemer of de ongehuwde
persoon, niet zijnde een bloed- of
aanverwant in de rechte lijn, met
wie de ongehuwde deelnemer,
blijkens een notariële akte,
tenminste gedurende 6 maanden
een gezamenlijke huishouding voert,
en die door de deelnemer bij het
Pensioenfonds is aangemeld;
de pensioendatum:
de dag van de maand, waarin de
deelnemer met pensioen gaat.

Artikel 2.
1.
2.

DEELNEMERS

Als deelnemer aan deze regeling treedt je verplicht toe indien je op
grond van het Pensioenreglement van Unigarant N.V. een partner
hebt.
Het deelnemerschap vangt aan:
a)
bij huwelijk of geregistreerd partnerschap;
b)
op de datum van indiensttreding indien de werknemer
gehuwd is, een geregistreerde partner heeft of een partner
heeft aangemeld met een samenlevingsovereenkomst.

pag. 4

3.

4.

Het deelnemerschap eindigt:
a)
bij overlijden van de deelnemer en/of partner;
b)
bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de
deelnemer en Unigarant, tenzij de deelnemer direct
aansluitend een WW-uitkering ontvangt. In dat geval blijft
gedurende de WW-periode de aanspraak op tijdelijk
partnerpensioen bestaan.;
c)
op de datum van echtscheiding;
d)
bij beëindiging van het (geregistreerd) partnerschap;
e)
bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de
partner.
Als de deelnemer onbetaald verlof heeft, blijft de aanspraak op
ANW-hiaat pensioen ongewijzigd in stand.

Artikel 3.
1.

Het tijdelijk partnerpensioen geldt voor onbepaalde duur zonder
mogelijkheid van tussentijdse wijziging of opzegging door de
deelnemer en bedraagt het maximale ANW-hiaat.

Artikel 4.
1.
2.

2.

3.

TOESLAGEN OP INGEGANE PENSIOENEN

Het ANW-hiatenpensioen stijgt na ingang jaarlijks op 1 januari met
2%.
Het percentage pensioenverhoging wordt berekend over het
jaarpensioen volgens artikel 3 vermeerderd met eerder verleende
verhogingen.

Artikel 5.
1.

TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN

FINANCIERING

De financiering van de regeling vindt plaats door middel van een
éénjarige risicopremie die telkens per 1 januari van enig
kalenderjaar verschuldigd is.
De financiering van de regeling komt voor rekening van Unigarant .
Deelnemers aan de ANW-hiaatregeling betalen, afhankelijk van hun
arbeidsvoorwaarden en datum indiensttreding, voor de
inkomensvoorzieningen bij Unigarant, waaronder het ANW-hiaat,
0,7% over het loon voor de sociale verzekeringen. Deze inhouding
staat op de maandelijkse salarisspecificatie vermeld onder de
noemer "AOV-premie".
Unigarant is naar de situatie per 1 januari van enig kalenderjaar de
totale jaarlijkse bijdrage per 1 januari van dat kalenderjaar aan het
fonds verschuldigd.
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4.

5.

Indien het deelnemerschap in de loop van een kalenderjaar
aanvangt is Unigarant premie verschuldigd vanaf
a)
de 1e van de maand volgend op indiensttreding in geval van
indiensttreding na de 15e van de maand;
b)
de 1e van de maand waarin het deelnemerschap aanvangt
anders dan de onder a) genoemde situatie.
Unigarant is in dit geval per dezelfde datum de bijdrage van de
nieuwe deelnemer verschuldigd overeenkomend met het resterende
gedeelte van het kalenderjaar. Indien het deelnemerschap in de loop
van een kalenderjaar eindigt is Unigarant over de resterende
periode geen premie meer verschuldigd vanaf
a)
de 1e van de maand volgend op de datum van
i)
echtscheiding
ii)
beëindiging van het (geregistreerd) partnerschap
e
b)
de 1 van de maand van
i)
pensionering
ii)
overlijden van de deelnemer
iii)
overlijden van de echtgenoot/partner
c)
de datum van uitdiensttreding.
Unigarant zal in deze situaties per dezelfde datum de bijdrage
gerestitueerd krijgen overeenkomend met het resterende gedeelte
van het kalenderjaar.
De financiering loopt door tot de vroegste van de volgende data:
uitdiensttredingsdatum van de deelnemer.
de 1ste van de maand waarin de partner 67 jaar wordt.
de 1ste van de maand waarin de partner de AOW-leeftijd
bereikt.

Artikel 6.

PREMIEVRIJE VOORTZETTING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID

1. De deelnemer die tijdens het deelnemerschap ziek wordt en uit deze
ziekte vloeit een recht op een WIA-uitkering voort, heeft recht op
het voortzetten van het tijdelijk partnerpensioen zonder
premiebetaling, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid.
De hoogte van de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is
gebaseerd op onderstaande tabel.
2. De aanvang van de voortzetting is gelijk aan de aanvang van de
WIA-uitkering. Zolang er sprake is van een deelnemerschap wegens
arbeidsongeschiktheid, wordt betrokkene beschouwd als
deelnemer. De deelnemer heeft geen recht op premievrije
voorzetting bij arbeidsongeschiktheid van het tijdelijk
partnerpensioen, indien er sprake is van de loondoorbetalingsplicht
van 104 weken van de werkgever.
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Mate van Arbeidsongeschiktheid volgens het
UWV
Minder dan 35%

0%

35% tot 45%

40%

45% tot 55%

50%

55% tot 65%

60%

65% tot 80%

72,5%

80% tot 100%

100%

Artikel 7.
1.
2.
3.

4.
5.

Percentage vrijstelling

UITGESLOTEN RISICO’S

Het fonds heeft zijn verplichtingen inzake het aanvullend partnerpensioen gedekt door het sluiten van een overeenkomst met een
herverzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.
Met betrekking tot de uitgesloten risico’s gelden de voorwaarden
van de herverzekeraar.
Uitgesloten zijn onder andere:
- Molest. Onder molest worden verstaan gewapend conflict,
burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij.
De definitie van molest is vermeld in de tekst die het Nederlandse
Verbond van Verzekeraars op 2 november 1981 heeft gedeponeerd
bij de griffie van de Rechtbank van 's-Gravenhage.
- Nucleaire reacties en daardoor ontstane splijtstoffen,
onafhankelijk van de oorzaak van de reactie, tenzij het medische
behandeling van de verzekerde betreft.
- Een gebeurtenis die (direct of indirect) in verband staat met
terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen.
- Terrorisme, kwaadwillige besmetting of preventieve maatregelen
worden gedefinieerd in artikelen 1.1, 1.2 en 1.3 van het Clausuleblad
van de Nederlandse Verzekeringsmaatschappij voor Terrorisme
Schaden N.V. (hierna: de NHT).
Deelnemers van wie de 1e ziektedag op de ingangsdatum
van het verzekeringscontract of datum aanvang van de
verzekering reeds heeft plaatsgevonden.
Het fonds is slechts aansprakelijk in zoverre de herverzekeraar zijn
verplichtingen op grond van die overeenkomst nakomt. Van de
bepalingen van deze overeenkomst kunnen de belanghebbenden,
na verzoek aan het Bestuur, inzage nemen.
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Artikel 8.
1.
2.
3.

Bij indiensttreding ontvangt de werknemer een exemplaar van dit
reglement.
De deelnemer ontvangt jaarlijks het UPO waarop de hoogte van het
tijdelijk partnerpensioen staat vermeld.
Iedere deelnemer is verplicht alle informatie te verstrekken die het
fonds wenselijk acht voor de juiste uitvoering van deze regeling.

Artikel 9.
1.

2.
3.
4.
5.

INFORMATIEVERSTREKKING

UITBETALING VAN PENSIOEN

Het aanvullend partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de
maand na overlijden van de deelnemer en wordt uitbetaald tot de
dag waarop de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, of,
indien de partner eerder overlijdt, tot de eerste dag van de maand,
volgend op de maand van overlijden van de partner.
Uitbetaling van pensioen geschiedt onder dezelfde voorwaarden die
gelden voor de uitbetaling van nabestaandenpensioen ingevolge
het Pensioenreglement.
Het pensioen zal worden uitgekeerd in maandelijkse termijnen,
telkens aan het einde van de maand door overmaking op een door
de nabestaande aangehouden bank- of girorekening.
Alle uitkeringen binnen Nederland geschieden zonder kosten voor
de belanghebbenden.
Alle uitkeringen zullen geschieden in een in Nederland geldend
wettig betaalmiddel.

Artikel 10.

BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De pensioenuitkeringen zullen worden verminderd met die belastingen en
heffingen, welke het fonds gerechtigd is in te houden en verplicht is af te
dragen ingevolge de op het tijdstip van uitkering van kracht zijnde wetten
of besluiten.
Artikel 11.

INWERKINGTREDING

Dit uitvoeringsbesluit is in werking getreden op 1 januari 2016
- oo0oo -
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