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

Behorende bij het Pensioenreglement van de ANWB B.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 kan bij het
pensioenfonds op vrijwillige basis een tijdelijk partnerpensioen, ook wel
ANW-hiaatverzekering genoemd, worden afgesloten. Om in aanmerking te
komen voor een tijdelijk partnerpensioen moet je deelnemer zijn in de
pensioenregeling van ANWB.
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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.

j.

het fonds:
Stichting Pensioenfonds ANWB;
Pensioenreglement:
Pensioenreglement D ANWB;
het Bestuur:
het Bestuur van het fonds;
de aangesloten ondernemingen: de ondernemingen als bedoeld in
artikel 4, lid 1 van de statuten van
het fonds;
de werknemers:
de werknemers van een aangesloten
onderneming die onder
Pensioenreglement D vallen;
de deelnemers:
de werknemers die ingevolge artikel
2 van dit uitvoeringsbesluit 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.

DEELNEMERS

1.

Als deelnemer aan deze regeling kun je op vrijwillige basis toetreden
indien je op grond van het Pensioenreglement van ANWB een
partner hebt.

2.

Het deelnemerschap vangt aan:
a)
bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenleving op
basis van een samenlevingsovereenkomst;
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b)

3.

op de datum van indiensttreding indien de werknemer
gehuwd is, een geregistreerde partner heeft of een partner
heeft aangemeld met een samenlevingsovereenkomst.

Het deelnemerschap eindigt:
a)
bij overlijden van de deelnemer en/of partner;
b)
bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen de
deelnemer en de aangesloten onderneming; indien de
arbeidsovereenkomst wordt beëindigd in verband met
arbeidsongeschiktheid van de deelnemer kan de deelnemer
verzoeken de verzekering voort te zetten; de deelnemer dient
hiertoe een schriftelijk verzoek bij het fonds in te dienen;
c)
op de datum van echtscheiding;
d)
bij beëindiging van het (geregistreerd) partnerschap;
e)
op 31 december van een kalenderjaar, indien de deelnemer
de verzekering van het tijdelijk partnerpensioen niet voortzet
in het daarop volgende kalenderjaar; de deelnemer dient
deze beëindiging uiterlijk 1 december daaraan voorafgaand
schriftelijk bij het fonds te melden;
f)
bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van de
partner.

Artikel 3.

TIJDELIJK PARTNERPENSIOEN

1.

Indien het deelnemerschap op verzoek van de werknemer aanvangt
in verband met de in artikel 2.2 genoemde aanvangsmomenten,
geldt het tijdelijk partnerpensioen voor onbepaalde duur met de
mogelijkheid van tussentijdse wijziging of opzegging.

2.

De hoogte van het tijdelijk partnerpensioen kan zijn het maximale
ANW-hiaat of de helft van het maximale ANW-hiaat. De hoogte kan
door de deelnemer worden gekozen.

3.

Indien een werknemer zich in verband de in artikel 2.2 genoemde
aanvangsmomenten wil verzekeren dient de aanvraag hiervoor
binnen 2 maanden na de genoemde aanvangsmomenten in artikel
2.2 bij het pensioenfonds te zijn ingediend. De verzekering gaat per
direct in. Indien de aanvraag niet binnen 2 maanden is ingediend,
kan de herverzekeraar aanvullende eisten stellen, zoals een medisch
onderzoek.
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4.

Indien een werknemer het verzekerd jaarbedrag van enig
kalenderjaar wil verlagen voor het daarop volgende kalenderjaar
dient dit voor 1 december van het lopende kalenderjaar te
geschieden. Deze keuze is onherroepbaar. In alle gevallen heeft de
deelnemer, met in acht name van artikel 3 lid 1, de keuze uit de
bedragen zoals in de bijlage met premiebijdrage is vermeld.

5.

Bij pensionering blijft het tijdelijk partnerpensioen premievrij
verzekerd totdat de partner de AOW gerechtigde leeftijd heeft
bereikt.

6.

Het Bestuur kan jaarlijks besluiten de in de bijlage genoemde
bedragen aan te passen voor het volgende kalenderjaar.

Artikel 4.

TOESLAGEN OP INGEGANE PENSIOENEN

1.

Het Bestuur stelt jaarlijks, uiterlijk in de maand december, vast met
welk percentage de reeds toegekende tijdelijke partnerpensioenen
per 1 januari van het volgend jaar worden verhoogd.

2.

De grootte van de procentuele toeslag is gelijk aan de vastgestelde
toeslag volgens het Pensioenreglement.

3.

Het percentage pensioenverhoging wordt berekend over het
jaarpensioen volgens artikel 3 vermeerderd met eerder verleende
verhogingen.

Artikel 5.

FINANCIERING

1.

De financiering van de regeling vindt plaats door middel van
éénjarige risicopremies die telkens per 1 januari van enig
kalenderjaar verschuldigd zijn.

2.

De financiering van de regeling komt geheel voor rekening van de
deelnemers. De bijdrage wordt in 12 termijnen op het salaris
ingehouden.

3.

Een aangesloten onderneming zal naar de situatie per 1 januari van
enig kalenderjaar de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers per 1
januari van dat kalenderjaar aan het fonds verschuldigd worden.

4.

Indien het deelnemerschap in de loop van een kalenderjaar
aanvangt is de deelnemer premie verschuldigd vanaf
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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.
De aangesloten onderneming 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 de
deelnemer 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.
De aangesloten onderneming zal in deze situaties per dezelfde
datum de bijdrage van de deelnemer gerestitueerd krijgen
overeenkomend met het resterende gedeelte van het kalenderjaar.
a)

5.
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Artikel 6.

UITGESLOTEN RISICO’S

1.

Het fonds heeft zijn verplichtingen inzake het tijdelijk partnerpensioen gedekt door het sluiten van een overeenkomst met een
(her)verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.

2.

Met betrekking tot de uitgesloten risico’s gelden de voorwaarden
van de herverzekeraar.

3.

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.

4.

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.

Artikel 7.

INFORMATIEVERSTREKKING

1.

Bij indiensttreding ontvangt de werknemer een exemplaar van dit
reglement en een aanmeldingsformulier.

2.

Het fonds verstrekt iedere werknemer op verzoek een
aanmeldingsformulier, waarop de werknemer zijn keuze kan
aangeven inzake de hoogte van het tijdelijk partnerpensioen.

pag. 8

3.

De deelnemer ontvangt jaarlijks het UPO waarop de hoogte van het
tijdelijk partnerpensioen staat vermeld.

4.

De deelnemer kan op elk moment de verzekering per volgend
kalenderjaar beëindigen indien dit uiterlijk voor 1 december van
lopend kalenderjaar schriftelijk is verzocht aan het pensioenfonds

5.

Iedere deelnemer is verplicht alle informatie te verstrekken die het
fonds wenselijk acht voor de juiste uitvoering van deze regeling.

Artikel 8.

UITBETALING VAN PENSIOEN

1.

Het tijdelijk partnerpensioen gaat in na overlijden van de deelnemer
en wordt uitbetaald tot de dag van de maand waarin 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.

2.

Uitbetaling van pensioen geschiedt onder dezelfde voorwaarden die
gelden voor de uitbetaling van partnerpensioen ingevolge het
Pensioenreglement .

3.

Het pensioen zal worden uitgekeerd in maandelijkse termijnen,
telkens aan het einde van de maand door overmaking op een door
de partner aangehouden bank- of girorekening.

4.

Alle uitkeringen binnen Nederland geschieden zonder kosten voor
de belanghebbenden.

5.

Alle uitkeringen zullen geschieden in een in Nederland geldend
wettig betaalmiddel.

Artikel 9.

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 10.

INWERKINGTREDING

Dit uitvoeringsbesluit is in werking getreden op 1 januari 2016
- oo0oo -
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Bijlage: premietabel
De vermelde verzekeren bedragen zijn gerelateerd aan de ANW-uitkering
van de overheid en zijn gebaseerd op het niveau van 1 januari 2016. Indien
deze uitkering wordt geïndexeerd worden de verzekerde bedragen daar op
aangepast. Uitgangspunt voor het vaststellen van de verzekeringspremie is
het bedrag per € 1.000,- te verzekeren bedrag.

leeftijd

jaarpremie per
€ 1.000 verzekerd
bedrag

jaarpremie per
jaarpremie per
€ 14.838,- verzekerd € 7.419,- verzekerd
bedrag
bedrag

15 3,99

59,28

29,64

16 4,75

70,50

35,25

17 5,77

85,66

42,83

18 6,99

103,79

51,89

19 8,40

124,57

62,29

20 9,36

138,87

69,43

21 9,37

139,04

69,52

22 9,38

139,17

69,58

23 9,01

133,73

66,86

24 8,48

125,87

62,94

25 7,95

117,97

58,98

26 7,86

116,61

58,31

27 8,02

119,07

59,54

28 8,27

122,64

61,32

29 8,95

132,74

66,37

30 9,41

139,66

69,83

31 10,28

152,54

76,27
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32 10,53

156,20

78,10

33 10,80

160,20

80,10

34 10,90

161,79

80,90

35 11,77

174,59

87,29

36 12,57

186,50

93,25

37 13,45

199,59

99,80

38 14,65

217,36

108,68

39 16,29

241,74

120,87

40 17,18

254,90

127,45

41 17,48

259,33

129,67

42 17,32

256,95

128,48

43 17,96

266,56

133,28

44 19,41

288,01

144,01

45 21,36

316,89

158,44

46 23,26

345,17

172,58

47 26,43

392,18

196,09

48 28,96

429,76

214,88

49 31,14

462,09

231,05

50 33,35

494,92

247,46

51 34,77

515,92

257,96

52 37,22

552,23

276,11

53 39,57

587,18

293,59

54 41,58

616,91

308,46
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55 44,34

657,94

328,97

56 47,06

698,35

349,17

57 48,66

722,05

361,03

58 48,53

720,12

360,06

59 48,37

717,69

358,85

60 47,42

703,67

351,83

61 46,35

687,70

343,85

62 46,09

683,89

341,94

63 44,44

659,45

329,72

64 42,05

623,88

311,94

65 38,93

577,70

288,85

66 34,35

509,62

254,81

67 27,75

411,78

205,89

68 20,09

298,15

149,07

69 10,90

161,81

80,90
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