Voorwaarden ANW-pensioen
Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw
Het Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (BPF) biedt haar premiebetalende deelnemers de
gelegenheid het ANW-hiaat op individuele basis aanvullend te verzekeren.
De verzekering kan uitsluitend worden aangegaan door deelnemers die in dienst zijn van een
(grind)baggerbedrijf.
Hierna staan de voorwaarden opgesomd die gelden voor de verzekering bij het BPF.

1. Verzekerden

2. Aanvang en einde van de verzekering
De verzekering vangt aan per datum aanvang premiebetaling en kan zowel door de verzekerde
als het BPF worden opgezegd per de eerste dag van iedere maand, met inachtneming van een
opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand. Bij afloop van het dienstverband eindigt de
verzekering zonder nadere opzegging per de eerste dag van de volgende kalendermaand.

3. Voortzetting van de verzekering na einde dienstverband
De verzekering kan op individuele basis worden voortgezet na afloop van een dienstverband,
indien en zolang de verzekerde:
- een uitkering ontvangt ingevolge de WIA en/of de WW of
- een ouderdomspensioen ontvangt van het BPF
en zij daartoe minimaal 2 weken vóór afloop van het dienstverband een schriftelijk verzoek
indienen bij het BPF Waterbouw.
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Centric Pension and Insurance Solutions voert de pensioenregeling voor ons pensioenfonds uit.

De verzekering staat open voor premiebetalende deelnemers in het BPF met een
echtgenoot/echtgenote of een partner in de zin van artikel 7, die in dienst zijn van een
(grind)baggerbedrijf.

4. Premiehoogte
De hoogte van de premie wordt vastgesteld door het BPF Waterbouw en is afhankelijk van de
leeftijd van zowel de verzekerde als de echtgenoot/ echtgenote of partner. Voorts is de premie
afhankelijk van het jongste kind dat verzorgd wordt.
Bij individuele voortzetting geldt een opslag op de premie; de hoogte van deze opslag wordt
door het bestuur vastgesteld.
De hoogte van de premie wordt jaarlijks per 1 januari aangepast.

5. Premiebetaling
a. De premie wordt door de werkgever ingehouden op het loon en afgedragen aan het BPF
Waterbouw.
b. Bij individuele voortzetting van de verzekering als bedoeld in artikel 3, machtigt de
verzekerde het BPF de premie maandelijks te incasseren.

6. Nabestaande
Als nabestaande wordt aangemerkt de echtgenoot/echtgenote of de partner van de overleden
verzekerde.

7. Partner
Als partner wordt aangemerkt de ongehuwde man of vrouw met wie de ongehuwde
verzekerde een gezamenlijke huishouding voert, indien aan elk van de volgende voorwaarden
is voldaan:
a. er bestaat tussen de ongehuwd samenwonenden geen bloed- of aanverwantschap in de
rechte lijn;
b. er is een notarieel verleden samenlevingscontract, houdende (enige) vermogensrechtelijke
aangelegenheden;
c. de gezamenlijke huishouding wordt volgens het samenlevingscontract al gedurende
tenminste een half jaar gevoerd.
Indien de gezamenlijke huishouding reeds vijf jaar of langer bestaat
behoeft niet te zijn voldaan aan de voorwaarde sub b.

Postbus 10 3400 AA IJsselstein | 088 919 38 35 | info@sfwaterbouw.nl | www.sfwaterbouw.nl

Van een gezamenlijke huishouding kan slechts sprake zijn indien twee ongehuwde personen
gezamenlijk zijn gehuisvest en bovendien beiden een bijdrage leveren in de kosten van de
huishouding dan wel op andere wijze in elkaars verzorging voorzien.

8. Het ANW-pensioen
Bij overlijden van de verzekerde wordt door het BPF maandelijks een uitkering (het ANWpensioen) aan de nabestaande verstrekt indien en zolang op grond van uitsluitend artikel 14
van de Algemene Nabestaandenwet geen recht op nabestaandenuitkering ingevolge die wet
bestaat.
nb Op grond van artikel 14 van de Algemene Nabestaandenwet heeft
(kort gezegd) recht op uitkering de nabestaande die :
a. een ongehuwd kind heeft dat jonger is dan 18 jaar en niet tot het huishouden van een ander
behoort of
b. tenminste 45% arbeidsongeschikt is of
c. geboren is vóór 1 januari 1950.
Het ANW-pensioen bedraagt € 15.701,00
op jaarbasis (2019) en vangt aan ingaande de eerste dag van de maand waarin op grond van
artikel 14 van de Algemene Nabestaandenwet geen recht (meer) bestaat op uitkering.
Het ANW-pensioen wordt uitgekeerd totdat de nabestaande de AOW gerechtigde leeftijd
bereikt of tot het moment van overlijden van de nabestaande; er geldt geen inkomenstoets.
Het verzekerde bedrag zal jaarlijks worden aangepast aan de hoogte van de uitkering
ingevolge de Algemene Nabestaandenwet.

9. Korting op het ANW-pensioen
Wanneer de verzekerde zich niet vanaf het vroegst mogelijke tijdstip verzekert, geldt bij
overlijden in het eerste tot en met het vierde loopjaar van de verzekering een kortingsregeling.
In het geval van overlijden in het eerste verzekeringsjaar wordt dan gedurende de gehele
looptijd 20% van het ANW-pensioen uitgekeerd, bij overlijden in het tweede jaar 40%, in het
derde jaar 60% en in het vierde jaar 80%.
Bij overlijden in het vijfde verzekeringsjaar of later wordt het volledige ANW-pensioen
uitgekeerd.
Als vroegst mogelijke tijdstip van verzekering geldt het laatste van de beide volgende data:
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- de aanvang van het (eerste) deelnemerschap als bedoeld in artikel 1;
- het moment van huwelijk, dan wel een half jaar respectievelijk vijf jaar na aanvang
samenwonen als bedoeld in artikel 7.

10. Vervallen ANW-pensioen
Pensioentermijnen, waarover vijf jaar na de dag waarop zij opeisbaar geworden zijn niet is
beschikt, vervallen aan het BPF Waterbouw.

11. Indexering ANW-pensioen
De uitkering zal, nadat de uitbetaling is ingegaan, worden geïndexeerd volgens de regels van
het BPF Waterbouw.

12. Inhoudingen op het ANW-pensioen
Het BPF Waterbouw houdt de wettelijk verplichte inhoudingen in op het ANW-pensioen.

13. Inlichtingen
Verzekerden en nabestaanden zijn verplicht informatie te verstrekken die het BPF Waterbouw
voor de vaststelling van de premie respectievelijk het ANW-pensioen van belang acht.
Indien geen of onjuiste informatie aan het BPF wordt verstrekt vervalt de verzekering
respectievelijk het recht op ANW-pensioen.

14. Inwerkingtreding en wijziging van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn voor het eerst vastgesteld per 1 juli 1996 en nadien diverse keren
gewijzigd o.a. in verband met de invoering van sekseneutrale tarieven.
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