SAMEN
SAMEN VOOR LATER
De SPOV
Anw-hiaatverzekering

“Ik heb gehoord dat mijn partner
mogelijk geen Anw-uitkering ontvangt
als ik overlijd. Heeft SPOV daar een
oplossing voor?”
Diana van Geffen, relatiebeheerder
SPF Beheer:
“Ja. Elke deelnemer kan zich bij
SPOV verzekeren voor het geval de
overheid weinig of niets uitkeert aan de
nabestaanden. U beslist zelf of u zich
hiervoor verzekert. Regel dit zo snel
mogelijk nadat u in dienst bent getreden
of een nieuwe partner heeft.”

INHOUD
1. wat is Anw?
2. Meer informatie

1 Wat is Anw?
Als u overlijdt, heeft dat financiële gevolgen voor uw nabestaanden. Uw partner ontvangt een partnerpensioen
van SPOV. Daarnaast voorziet de Algemene nabestaandenwet (Anw) in een uitkering van de overheid via de
Sociale Verzekeringsbank. Aan deze uitkering zijn echter
voorwaarden verbonden. In veel gevallen keert de overheid geen of slechts een beperkt bedrag uit. Verwacht
u een financieel tekort voor uw partner? Dan biedt de
Anw-hiaatverzekering van SPOV een oplossing. Voor
een aantrekkelijke premie verzekert u uw partner van een
aanvulling op de Anw-uitkering van de overheid.

Wanneer krijgt mijn partner een
Anw-uitkering?
• Als uw partner in Nederland woont of werkt, én
• Als uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, én
• Als uw partner aan één van de volgende voorwaarden
voldoet. Hij/zij:
•

zorgt voor één kind dat jonger is dan 18 jaar

•

is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde.

Hoe hoog is de Anw-uitkering van de
overheid?
Uw partner ontvangt maximaal € 16.023 bruto per jaar
(2020). De hoogte van de Anw-uitkering is afhankelijk van het
inkomen van uw partner. In 2020 geldt:
• Heeft uw partner een wettelijke uitkering volgens de WIA,
WAO of WW, dan vindt een korting plaats op de
Anw-uitkering.

Wat is de vrijwillige SPOV Anw-hiaatverzekering?
De SPOV Anw-hiaatverzekering vult de Anw-uitkering van de
overheid aan. Dat kan nodig zijn in de volgende gevallen:
• Uw partner heeft geen recht op
een Anw-uitkering van de overheid.
• De Anw-uitkering van de overheid voor uw partner wordt
in verband met eigen inkomsten gekort. Het bedrag komt
daardoor onder de € 9.740 bruto per jaar (niveau 2020).
De SPOV Anw-hiaatverzekering vult de Anw-uitkering aan tot
€ 9.740 bruto per jaar. Wij korten het eigen inkomen van uw
partner niet op de uitkering van de SPOV Anw-hiaatverzekering. De uitkering eindigt op de eerste dag van de maand
waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt of als uw partner
gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

VOORBEELDEN
Voorbeeld 1
Uw partner ontvangt geen Anw-uitkering van de overheid
omdat hij of zij geboren is na 1950, geen kind heeft dat
jonger is dan 18 jaar en niet arbeidsongeschikt is.
Uw partner ontvangt van SPOV elk jaar een uitkering van
bruto € 9.740. De uitkering eindigt op de eerste dag van de
maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt of als uw
partner gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd
partnerschap aangaat.

• Heeft uw partner inkomen uit arbeid, zoals loon, dan wordt
dit gedeeltelijk vrijgesteld van korting.
Uw partner krijgt geen Anw-uitkering als het inkomen hoger
is dan ongeveer € 2.672 per maand. Heeft uw partner een
inkomen? Dan kan dit invloed hebben op de nabestaandenuitkering Anw.

Voorbeeld 2
Uw partner ontvangt een gekorte Anw-uitkering van de
overheid van € 5.000 per jaar, omdat hij of zij een eigen
inkomen uit arbeid heeft.
Uw partner ontvangt van SPOV elk jaar een uitkering van
bruto 4.740. De uitkering eindigt op de eerste dag van de
maand waarin uw partner de AOW-leeftijd bereikt of als uw
partner gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd
partnerschap aangaat.

Wat kost de SPOV Anw-hiaatverzekering?
De premie is in 2020 1,15% van het inkomen dat meetelt voor uw pensioen. Uw werkgever houdt de premie in op uw brutoloon.
U betaalt er dus geen loonheffing over. Dat betekent dat u netto slechts ongeveer twee derde of ruim de helft van de bruto premie
betaalt. De premie wordt geheven over maximaal € 4.769 per maand (niveau 2020). Dat is het maximum dagloon. Als de overheid
het maximum dagloon aanpast, passen we het bedrag aan. De premie wordt dan maximaal 1,15% van het nieuwe maximum
dagloon.
Het bestuur stelt jaarlijks twee dingen vast:
1. De premie voor het volgende jaar.
2. Tot welk bedrag de SPOV de Anw-uitkering van de
overheid aanvult.

Voorbeeldtabel
Om u een indicatie te geven van de bruto premie die u moet betalen, gebruiken we enkele bedragen van loonschalen
uit de CAO als voorbeeld.
BRUTOLOON

BRUTO PREMIE

BRUTOLOON

BRUTO PREMIE

€ 1.500

€ 17,25

€ 2.500

€ 28,75

€ 2.000

€ 23,00

€ 2.800

€ 32,20

€ 2.200

€ 25,30

€ 3.200

€ 36,80

€ 2.300

€ 26,45

€ 3.600

€ 41,40

€ 2.400

€ 27,60

€ 4.769

€ 54,84*

*) Dit is het maximale bedrag waarover u premie moet betalen (niveau 2020)
Een voorbeeld. Bij een bruto maandsalaris van € 2.200 per maand betaalt u voor de SPOV Anw-hiaatverzekering een bruto
premie van € 25,30 per maand. Is uw salaris in een maand hoger, dan betaalt u premie over dat hogere bedrag. Bijvoorbeeld
als u overuren uitbetaald krijgt of omdat u vakantiegeld ontvangt.

Hoe betaal ik premie als ik niet meer
werk?

Beantwoordt u al deze vragen met ‘ja’, dan is het verstandig

Wordt u als deelnemer van SPOV geheel of gedeeltelijk

keuze om uw partner te verzekeren voor het Anw-hiaat.

arbeidsongeschikt? Of gaat u (gedeeltelijk) met pensioen?
Dan loopt de verzekering gewoon door. U betaalt de premie
niet meer via uw werkgever, maar rechtstreeks aan ons via
automatische incasso.

om de verzekering af te sluiten.
In het schema in deze brochure helpen wij u bij uw
Let op: het schema geeft uw situatie weer op het moment dat
u het invult. De omstandigheden van u en uw partner kunnen
wijzigen, waardoor een andere situatie ontstaat.

Ik heb nu geen partner, maar stel dat
ik later weer een relatie krijg?

Moet ik de Anw-hiaatverzekering nu
al afsluiten of kan dit later?

U heeft tot 3 maanden na een huwelijk, een geregistreerd

Tot drie maanden nadat u in dienst bent getreden kunt u zich

Anw-hiaatverzekering. Bent u niet getrouwd of heeft u geen

voor deze verzekering aanmelden zonder dat wij kijken naar
uw gezondheidssituatie. Ook als u ziek bent accepteren wij
uw aanmelding. Is bovengenoemde termijn verstreken en

partnerschap of samenwoning de tijd om zonder gezondheidsverklaring deel te nemen aan de SPOV
geregistreerd partnerschap, vraag dan bij SPOV erkenning
aan van uw partnerschap. Op de website www.spov.nl vindt
u hiervoor een aanvraagformulier.

wilt u zich alsnog aanmelden, dan vragen we wel om een
gezondheidsverklaring. Overlijdt u binnen zes maanden
nadat u zich heeft aangemeld en bestond de oorzaak al bij
aanmelding, dan heeft uw partner geen recht op een uitkering.
Dit geldt dus alleen als u zich niet binnen drie maanden na

Vraag de Anw-hiaatverzekering
op tijd aan!

indiensttreding of huwelijk of samenwonen heeft aangemeld.

1. Vul de bijgevoegde verklaring in en stuur deze

Wanneer stopt de SPOV Anw-hiaatverzekering?

2. U ontvangt van ons een bevestiging van uw aanmelding.

De SPOV Anw-hiaatverzekering eindigt in een van de vol-

		 houdt dit in op uw salaris.

gende situaties.
• Als uw deelname aan de pensioenregeling stopt.
• Als uw partner overlijdt.
• Als u uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of
samenwoning beëindigt.
U kunt de verzekering ook zelf opzeggen. Dat kan per
1 januari van elk jaar. U moet ons dit dan schriftelijk voor
1 december laten weten.

Is het verstandig om mijn partner te
verzekeren bij SPOV?
Dat hangt af van uw individuele situatie. Stelt u zich de
volgende vragen.
• Heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt?
• Verwacht u dat uw partner na uw overlijden een korting of
afwijzing krijgt van de Anw-uitkering van de overheid?
• Wilt u uw partner verzekeren van een aanvulling op de
Anw-uitkering van de overheid?

		 (zonder postzegel) aan ons op.
3. Vanaf de eerste dag van de maand waarin de
		 verzekering ingaat betaalt u premie. Uw werkgever
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kunt u een SPOV Anw-hiaatverzekering afsluiten.

Uw partner komt in aanmerking

voor een Anw-uitkering van de

overheid. Echter het inkomen
Uw partner komt niet in aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. U kunt
een SPOV Anw-hiaatverzekering afsluiten

Uw partner komt als het jongste
kind de 18-jarige leeftijd bereikt
niet meer in aanmerking voor
een Anw-uitkering van de overheid. U kunt een SPOV
Anw-hiaatverzekering afsluiten

van uw partner wordt gedeelte-

lijk gekort op de Anw-uitkering
van de overheid. De Anw-uitkering van de overheid komt te

vervallen als het jongste kind
18 jaar wordt.

U kunt een SPOV Anw-hiaatverzekering afsluiten.

2 MEER INFORMATIE
Deze brochure is met zorg samengesteld. De inhoud
van deze brochures kan wijzigen. De inhoud van de
oude brochure komt dan te vervallen.

De informatie

in deze brochure is een verkorte en vereenvoudigde
versie van het pensioenreglement. Uiteindelijk is het
pensioenreglement bepalend. U vindt het volledige
pensioenreglement op onze website.
Persoonlijke informatie over uw pensioen vindt u op
MijnSPOV. U vindt MijnSPOV op www.spov.nl en logt in
met uw DigiD. Voor vragen kunt u ook terecht bij SPF
Beheer. SPF Beheer voert de pensioenregeling uit en
beheert het vermogen van SPOV.

Actuele cijfers
De cijfers in deze brochure zijn die van 1 januari 2020,
tenzij anders aangegeven. Deze cijfers kunnen wijzigen.
Actuele cijfers weten? Kijk dan op de website.

Brochures
SPOV geeft een reeks brochures uit over uw pensioen.
Daarin gaan we dieper in op bepaalde situaties. De volgende
brochures zijn beschikbaar.
• Welkom bij SPOV
• Kies uw eigen pensioen
• En nu met pensioen
• Trouwen of samenwonen
• Een nieuwe werkgever
• Pensioen en scheiden
• De SPOV Anw-hiaatverzekering
• Een nieuwe baan in het OV
• Uit dienst
• Verstandig beleggen
U kunt deze brochures vinden op onze website of bij ons
bestellen.

Persoonlijke informatie
Voor vragen over de pensioenregeling belt u met: (030)
232 93 99. Voor informatie over het verkleinen van een
pensioentekort belt u met:
(030) 232 93 40.

Wat krijgt u verder van ons?
U ontvangt elk jaar een persoonlijk en uitgebreid pensioenoverzicht. Daarnaast krijgt u tweemaal per jaar SPOV
Nieuws. Hierin staat informatie over de pensioenregeling en
de financiële positie van het pensioenfonds. U ontvangt elk
jaar een publieksversie van het jaarverslag.

Zo bereikt u ons
SPF Beheer
Postbus 2030
3500 GA UTRECHT
		 (030) 232 93 99 (van 9.00 tot 17.00 uur)
		 spov@spfbeheer.nl
		 www.spov.nl

Spreekuur: van 10.00 tot 16.00 uur.
Arthur van Schendelstraat 850
3511 ML Utrecht

Klachtencommissie
Heeft u een klacht? Laat het ons dan weten. Misschien
kunnen we het samen oplossen. Komen we er niet uit, dan
kunt u een klacht indienen bij de klachtencommissie van SPF
Beheer.
SPF Beheer Klachtencommissie
Antwoordnummer 4353, 3500 VE UTRECHT
		 (030) 232 91 60
		 klachten@spfbeheer.nl

Uitgave: Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer, januari 2020.
Spoorwegpensioenfonds en SPOV gaan samen verder als Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
Meer weten? Kijk op www.railov.nl

AKKOORDVERKLARING
SPOV ANW-HIAATVERZEKERING

Ondergetekende
Voorletter en naam:
Geboren op:
Naam werkgever:
Referentienummer SPOV (indien bekend):
BSN:

verklaart hiermee akkoord te gaan met het
aangaan van een SPOV Anw-hiaatverzekering,
zoals bedoeld in het pensioenreglement van
SPOV.
Het betreft een aanvulling van de Anw-uitkering van de overheid tot maximaal
het door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedrag, voor 2020 vastgesteld op
€ 9.544 per jaar in de volgende gevallen:
• De partner van de overleden deelnemer heeft geen recht op Anw van de
overheid in verband met leeftijd,
• De partner van de overleden deelnemer heeft te maken met een korting op de
Anw-uitkering van de overheid in verband met inkomsten uit of in verband met
arbeid.
De verzekering gaat in per de datum van indiensttreding, de huwelijksdatum
of de datum waarop het samenlevingsverband is erkend door SPOV. Als de
aanmelding niet plaatsvindt binnen drie maanden na deze datum dan gaat de
verzekering in per de eerste van de maand waarin wij de gezondheidsverklaring
hebben ontvangen.
Voor deze SPOV Anw-hiaatverzekering wordt door de deelnemer een jaarlijks
door het bestuur vast te stellen premie betaald, voor 2020 vastgesteld op
1,15% van het pensioengevend inkomen tot maximaal het maximum dagloon.
De maandelijkse premie wordt door de werkgever ingehouden op het salaris
en afgedragen aan de Stichting Pensioenfonds Openbaar Vervoer. Bij gehele
of gedeeltelijke arbeidsongeschikt en na ingang van (vervroegd)
ouderdomspensioen betaalt u de premie via automatische incasso. Op deze
verzekering is het pensioenreglement van SPOV van toepassing.

Ondertekening
Plaats en datum:		

Handtekening deelnemer:

SPF Beheer bv
Antwoordnummer 4353
* Vouw dit formulier dubbel en doe hem in een envelop. U kunt het adres aan de achterzijde overnemen. Een
postzegel is niet nodig.

3500 VE UTRECHT

