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Artikel 1: Begripsomschrijvingen  

1. In dit Aanvullend reglement zijn de definities van het Pensioenreglement 2006 BPF 

Schilders, artikel 1.1, van toepassing, tenzij anders vermeld in lid 2 van dit artikel. 

2. In aanvulling op dan wel in afwijking van het Reglement worden in dit Aanvullend 

reglement de volgende definities gebruikt: 

 

Aanvullend reglement:  

Het Aanvullend reglement ANW-vangnetregeling (dit reglement). 

 

ANW-vangnetregeling:  

Een regeling die voorziet in een tijdelijke periodieke uitkering, die na het overlijden van 

de Deelnemer aan de Gerechtigde wordt uitgekeerd. De uitkering is een tijdelijk 

partnerpensioen in de zin van artikel 1 Pensioenwet.  

 

ANW:  

Algemene Nabestaandenwet, 21 december 1995, Staatsblad 690, in werking getreden op 

1 juli 1996. 

 

Gerechtigde:  

De partner als bedoeld in artikel 1.1 van het Reglement, die de AOW-leeftijd, danwel de 

67-jarige leeftijd -indien de AOW-leeftijd hoger is dan 67 jaar- nog niet heeft bereikt. 

 

Deelnemer:  

De bedrijfsgenoot die op grond van de beschikking d.d. achtentwintig maart 

negentienhonderd eenenvijftig, nummer 498, Staatscourant 63 en laatstelijk gewijzigd 

d.d. 22 mei 2007 verplicht is tot actieve deelneming in het Fonds, alsmede de persoon 

die de deelneming aan de regeling in dit Aanvullend reglement op vrijwillige basis 

voortzet, dan wel de persoon die vanuit actieve deelneming is gepensioneerd en voor de 

(pre)pensioeningang hiervoor een koopsom heeft betaald, dan wel wiens deelneming om 

enige reden op kosten van het Fonds of anderen wordt voortgezet dan wel vanuit een 

aangesloten Nederlandse onderneming of een schildersafdeling van een onderneming in 

de bedrijfstak gedetacheerd is. 

 

(Her)verzekeraar:  

De (Her)verzekeraar als bedoeld in artikel 1 Pensioenwet. 

 

Kind:  

Een eigen, aangehuwd of pleegkind van de Gerechtigde dat ongehuwd is, nog niet de 

leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en dat door de Gerechtigde wordt verzorgd. Niet als 

kind wordt aangemerkt een kind waarover de Gerechtigde wegens ontzetting niet het 

gezag heeft. 

  

Pensioenreglement:  

Het Pensioenreglement 2006 BPF Schilders. 

 

 

Artikel 2: Algemeen  

In dit Aanvullend reglement gelden de bepalingen van het Pensioenreglement, tenzij in 

dit Aanvullend reglement nadrukkelijk anders is bepaald. Voor situaties waarin dit 

Aanvullend reglement niet voorziet, is derhalve het bepaalde in het Pensioenreglement 

van toepassing. 
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Artikel 3: Deelneming  

1. De Deelnemer die vrijwillig van de mogelijkheid tot deelname aan de ANW-

vangnetregeling gebruik wil maken, dient door middel van een 

aanmeldingsformulier alle door het Fonds verlangde gegevens te verstrekken. 

2. De voorlopige dekking vangt aan op de dag van ontvangst van het 

aanmeldingsformulier. De definitieve dekking vangt aan zodra het Fonds de 

Deelnemer heeft geaccepteerd. 

3. Zonder gezondheidswaarborgen wordt als Deelnemer toegelaten, degene die zich 

aanmeldt: 

 binnen 6 maanden nadat hij in het huwelijk is getreden, dan wel een 

geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan wel een samenlevingscontract 

heeft gesloten en op grond daarvan duurzaam een gezamenlijke huishouding 

voert; 

 binnen 6 maanden nadat hij in dienst treedt; 

 binnen 1 maand na de geboorte van een kind. 

4. Voor de Deelnemer(s) die niet vallen onder de voorwaarden als genoemd in lid 3 

van dit artikel, geschiedt deelname in beginsel op basis van een door de (aspirant-) 

Deelnemer zelf afgelegde gezondheidsverklaring. Indien niet alle vragen van de 

gezondheidsverklaring positief beantwoord worden, stelt het Fonds de medisch 

adviseur van het Fonds hiervan terstond in kennis onder toezending van de 

ingevulde gezondheidsverklaring. 

5. Het Fonds heeft het recht een aanvullend medisch onderzoek en/of inlichtingen bij 

de behandelend arts en/of specialist te vragen, indien dat door de medisch adviseur 

van het Fonds voor een gefundeerde beoordeling van het risico noodzakelijk wordt 

geacht. Het Fonds is bevoegd op medische gronden een verhoogde premie in 

rekening te brengen, restricties in de dekking toe te passen of de acceptatie van de 

betrokkene te weigeren indien de deelnemer op de in artikel 3, lid 3 genoemde 

momenten niet reeds heeft besloten om deel te nemen aan de ANW-

vangnetregeling. De kosten verbonden aan de huisartsenkeuring en/of een 

aanvullend medisch onderzoek, komen voor rekening van het Fonds. 

6. Verkeerde of onwaarachtige opgave of verzwijging van risico’s maken de deelname 

vernietigbaar, voor zover bij een juiste of volledige opgave het Fonds de Deelnemer 

niet, dan wel op andere voorwaarden zou hebben geaccepteerd. Het Fonds kan 

echter de deelneming laten voortbestaan nadat het deze, al dan niet met 

terugwerkende kracht, heeft gewijzigd in een deelname met acceptabele 

voorwaarden wegens het gebleken risico. 

7. De deelneming eindigt:  

 door overlijden van de Deelnemer; 

 op de pensioendatum van de Deelnemer, met uitzondering van degenen die de 

deelname vrijwillig voortzetten vanaf pensioendatum conform artikel 9; 

 op de dag dat de partner de AOW-leeftijd leeftijd bereikt; 

 bij opzegging door de Deelnemer met ingang van de eerste dag volgend op de 

PRIS-periode, waarin de opzegging wordt ontvangen. Opzegging dient 

schriftelijk en aangetekend te gebeuren; 

 door beëindiging door het Fonds indien de Deelnemer, die op vrijwillige basis 

voortzet, bij de premiebetaling in gebreke blijft; 

 op het moment van beëindiging van deelname aan de pensioenregeling van het 

Pensioenreglement. 
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Artikel 4: Hoogte van de uitkering  

1. De Deelnemer kan kiezen voor een ANW- vangnetregeling op basis van rubriek B. 

Voor de Deelnemer(s) die op 31 december 2012 reeds hadden gekozen voor een 

ANW – vangnetregeling op basis van rubriek A of C, blijven de bepalingen van dit 

Aanvullend reglement van toepassing. 

2. Rubriek A:  

Aan de Gerechtigde wordt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op 

de dag van overlijden van de Deelnemer een uitkering verstrekt ter hoogte van een 

normbedrag van bruto € 14.115,84 (per 1 januari 2013) op jaarbasis. 

Op deze uitkering wordt in mindering gebracht: 

a. een uitkering uit hoofde van de ANW; 

b. een periodieke uitkering vanuit een nabestaandenpensioen van een 

pensioenfonds; 

c. inkomsten uit arbeid en winst uit onderneming; 

d. uitkeringen uit hoofde van de sociale verzekeringen. 

3. Rubriek B: 

Aan de Gerechtigde wordt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op 

de dag van overlijden van de Deelnemer een uitkering verstrekt ter hoogte van een 

normbedrag van bruto € 14.115,84 (per 1 januari 2013) op jaarbasis. 

4. Rubriek C:  

Aan de Gerechtigde wordt met ingang van de eerste dag van de maand volgend op 

de dag van overlijden van de Deelnemer een uitkering verstrekt ter hoogte van een 

normbedrag van bruto € 7.057,92 (per 1 januari 2013) op jaarbasis. 

5. Rubriek A, Rubriek B en Rubriek C kunnen conform artikel 6 juncto artikel 7 van dit 

Aanvullend reglement worden aangevuld met premievrije voortzetting bij 

arbeidsongeschiktheid. 

6. De Deelnemer kan de dekking wijzigen met ingang van de eerste PRIS-periode van 

het volgende boekjaar. Het Fonds kan de aanvaarding van een uitbreiding van de 

dekking afhankelijk stellen van de gunstige uitslag van een geneeskundig 

onderzoek naar de gezondheidstoestand van de Deelnemer.  

 

 
Artikel 5: Informatieverplichting Deelnemer  

1. De Deelnemer zal onverwijld mededeling doen aan het Fonds van alle feiten en 

omstandigheden die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de deelname, de 

hoogte van de verschuldigde premie en/of het recht op (verdere) premievrije 

voortzetting. 

2. De Gerechtigde zal het Fonds spontaan op de hoogte stellen van alle informatie, 

waaronder begrepen het sluiten van een huwelijk dan wel na het verlijden van een 

akte van samenwoning en/of op aanwijzing van het Fonds tijdig alle stukken aan 

het Fonds overleggen die van belang zijn voor een correcte vaststelling van het 

recht op en de hoogte van de uitkering. 

3. Indien door de Deelnemer dan wel de Gerechtigde niet aan de uit dit artikel 

voortvloeiende informatieverplichtingen wordt voldaan, zal het recht op uitkering, 

dan wel het recht op premievrije voortzetting vervallen. In geval van bijzondere 

hardheid kan het Bestuur anders beslissen. 

4. Het Bestuur is altijd bevoegd om de in dit artikel bedoelde informatie op te vragen. 
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Artikel 6: Premievrije voortzetting bij arbeidsongeschiktheid 

1. Indien de Deelnemer heeft gekozen voor een dekking bij arbeidsongeschiktheid, 

zijn hierop de voorwaarden van artikel 3.5 van het Pensioenreglement van 

toepassing. 

2. Indien een deelnemer een ZW-uitkering ontvangt en recht heeft op premievrije 

voortzetting van pensioen vanuit het Fonds, dan zet het Fonds de voortzetting van 

de ANW-vangnetregeling premievrij voort. 

 

 
Artikel 7: Premievrije voortzetting bij werkloosheid 

1. Indien bij een Deelnemer tijdens de deelneming werkeloosheid ontstaat en de 

deelnemer recht heeft op een bijdrage uit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 

voor het Schilders – en Onderhoudsbedrijf, wordt op verzoek van de deelnemer de 

deelneming aan de ANW-vangnetregeling voortgezet zonder dat premie 

verschuldigd is, voor zover en zo lang de Deelnemer op grond van het Opleidings- 

en Ontwikkelingsfonds voor het Schilders – en Onderhoudsbedrijf recht heeft op 

voortzetting van de het ouderdomspensioen uit het Pensioenreglement. 

2. Indien de Deelnemer geen recht heeft op een bijdrage uit het Opleidings- en 

Ontwikkelingsfonds voor het Schilders – en Onderhoudsbedrijf en de deelneming 

aan de ANW-vangnetregeling vrijwillig wordt voortgezet conform artikel 8, is de 

deelnemer maximaal zes maanden geen premie verschuldigd indien hij gedurende 

deze periode een loongerelateerde werkeloosheidsuitkering ontvangt. 

3. Het recht op premievrije voortzetting bij werkloosheid vangt aan op de eerste dag 

van de PRIS-periode volgend op de eerste werkloosheidsdag. 

4. Premievrije voortzetting bij werkloosheid zal uitsluitend op schriftelijk verzoek van 

de Deelnemer kunnen plaatsvinden. De Deelnemer dient bij de aanvraag een bewijs 

te voegen dat hem een WW-uitkering door het UWV is toegekend. Tijdens de 

periode van premievrije voortzetting dient de Deelnemer het Fonds onverwijld 

afschriften te verstrekken van alle informatie die aan het UWV wordt verstrekt in 

verband met het recht op en de hoogte van de WW-uitkering. 

 

 
Artikel 8: Vrijwillige voortzetting na einde verplichte deelneming  

1. Het Bestuur kan op verzoek van de Deelnemer, van wie de verplichte deelneming 

aan de pensioenregeling van het Pensioenreglement is beëindigd, toestaan de 

deelneming aan de ANW-vangnetregeling van het Fonds aansluitend voort te zetten 

tot uiterlijk de pensioengerechtigde leeftijd. Hierbij gelden de volgende 

voorwaarden: 

 De deelname aan de pensioenregeling van het Pensioenreglement wordt 

overeenkomstig vrijwillig voortgezet; 

 De deelname aan het Fonds moet, voorafgaand aan het einde van de verplichte 

deelneming, ten minste 3 jaren hebben geduurd; 

 De vrijwillige voortzetting volgt aansluitend op beëindiging van de verplichte 

deelneming; 

 Het Pensioenreglement blijft in beginsel gedurende de periode van vrijwillige 

voortzetting ongewijzigd. Een wijziging is slechts toegestaan voor zover de 

pensioenrechten van de Deelnemer niet worden verbeterd; 

 Vrijwillige voortzetting kan slechts plaatsvinden indien geen cumulatie 

plaatsvindt met een pensioenregeling bij een nieuwe werkgever, vorming van 

een oudedagsreserve als bedoeld in artikel 3:67 Wet Inkomstenbelasting 2001 

of deelname aan een beroepspensioenregeling; 
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 Vrijwillige voortzetting mag niet aanvangen in de periode van 3 jaren 

voorafgaande aan de ingangsdatum van de pensioenregeling die vrijwillig wordt 

voortgezet; 

 Vrijwillige voortzetting is mogelijk voor een periode van maximaal 3 jaar; 

 De Deelnemer die vrijwillig wil voortzetten dient dit verzoek binnen 9 maanden 

vanaf de beëindiging van de dienstrekking bij het Fonds in. 

2. Vrijwillige voortzetting wegens levensloopverlof is conform het bepaalde in artikel 

3.9 van het Pensioenreglement mogelijk. 

 

 
Artikel 9: Vrijwillige voortzetting na pensioendatum  

1. Het Bestuur kan op verzoek de Deelnemer, van wie de deelneming aan de 

pensioenregeling van het Pensioenreglement in verband met (pre)pensioneren 

wordt beëindigd, maximaal 3 jaar toestaan de deelneming aan de ANW-

vangnetregeling van het Fonds aansluitend aan de (pre)pensioendatum voort te 

zetten. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

 De Deelnemer dient op het moment van aanvraag in actieve dienst werkzaam 

te zijn; 

 De Deelnemer dient via de werkgever een éénmalige koopsom aan het Fonds 

te storten. 

2. Indien de koopsom is voldaan, is (gedeeltelijke) koopsomrestitutie niet mogelijk na 

het overlijden van de Deelnemer. 

 

 
Artikel 10: Toekenning van uitkering  

1. De uitkering wordt op schriftelijk verzoek aan de Gerechtigde toegekend. Degene 

die aanspraak maakt op enige uitkering is, op verzoek van het Fonds, gehouden 

een officieel bewijs van overlijden van de Deelnemer te overleggen, alsmede de 

verder door het Fonds noodzakelijk geachte bescheiden. De Gerechtigde zal tevens 

gehouden zijn alle inlichtingen te verstrekken of te doen verstrekken die, ter 

beoordeling van het Fonds, nodig zijn in verband met de uitkering. Bij uitkering op 

grond van rubriek A dient de Gerechtigde het Fonds onverwijld op de hoogte te 

stellen van het gaan genieten van inkomsten en dient in ieder geval jaarlijks een 

inkomstenverklaring te worden overgelegd. 

2. Het Fonds is niet in verzuim, indien blijkt dat de uitbetaling van een verschuldigde 

uitkering is opgehouden doordat het Fonds de ter vaststelling van de verplichting 

tot uitkering benodigde bescheiden, inlichtingen of bewijzen met vertraging heeft 

gekregen. 

3. Het recht op een uitkering verjaart niet bij het in leven zijn van de 

pensioengerechtigde. 

4. De nabetaling van een uitkering geschiedt in beginsel zonder intrestvergoeding. 

5. De uitkeringen worden door het Fonds uitbetaald in euro's in maandelijkse 

termijnen bij achterafbetaling op de laatste dag van elke maand. 

 Elke maandbetaling bedraagt bij rubriek A 1/12 van € 14.115,84 verminderd 

met uitkeringen en/of inkomsten als bedoeld in artikel 4 lid 2 van het 

Aanvullend reglement; 

 Elke maandbetaling bij rubriek B bedraagt 1/12 van € 14.115,84; 

 Elke maandbetaling bij rubriek C bedraagt 1/12 van € 7.057,92. 

Op de uitkeringen zullen de verschuldigde wettelijke belastingen en andere 

heffingen in mindering worden gebracht. 
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6. In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld betalingen aan in het buitenland wonende 

Gerechtigden) kan het Bestuur om administratieve redenen besluiten de uitkering 

in een andere frequentie betaalbaar te stellen.  

7. De kosten die zijn verbonden aan internationale uitbetaling zullen voor rekening 

van de Gerechtigde komen en worden verrekend met de uitkering. 

8. Op de ingegane uitkeringen wordt jaarlijks een eventuele toeslag verleend van 

maximaal de prijsindex conform het toeslagbeleid in hoofdstuk 5 van het 

Pensioenreglement. Het Bestuur beslist evenwel jaarlijks in hoeverre de ingegane 

uitkeringen worden aangepast. Voor deze voorwaardelijke toeslagverlening is geen 

reserve gevormd en wordt geen premie betaald. De toeslagverlening wordt uit 

beleggingsrendement gefinancierd. 

9. De hoogte van de normbedragen, zoals genoemd in artikel 4, worden in principe 

aangepast aan de wijzigingen van de loonontwikkeling in de bedrijfstak met ingang 

van de eerste dag van week één van ieder kalenderjaar. 

10. De rechten, voortvloeiende uit de ANW-vangnetregeling, kunnen niet worden 

overgedragen, afgekocht, vervreemd, in pand- of prijsgegeven dan wel feitelijk 

voorwerp van zekerheid kunnen worden, anders dan in de gevallen voorzien bij of 

krachtens de Pensioenwet. 

 

 
Artikel 11: Beëindiging van de uitkering  

1. Het recht op een ingegane uitkering eindigt met ingang van de eerste dag van de 

maand volgend op de maand waarin de Gerechtigde: 

a. in het huwelijk treedt; 

b. een gezamenlijke huishouding gaat voeren als bedoeld in artikel 3 van de 

ANW; 

c. overlijdt. 

2. Het recht op een ingegane uitkering vóór 1 januari 2014 eindigt met ingang van de 

eerste dag van de maand waarin de Gerechtigde de 65 jarige leeftijd bereikt. 

3. Het recht op een ingegane uitkering ná 1 januari 2014 eindigt met ingang van de 

AOW-leeftijd van de Gerechtigde of indien de AOW-leeftijd later ligt dan 67 jaar, de 

67-jarige leeftijd. 

4. Voor de Gerechtigde wiens uitkering wegens het voeren van een gezamenlijke 

huishouding is beëindigd, herleeft het recht op een uitkering met ingang van de 

eerste dag van de maand volgende op het tijdstip waarin de Gerechtigde, uiterlijk 

binnen 6 maanden na het beëindigen van de uitkering, deze gezamenlijke 

huishouding niet meer voert en onverwijld na het beëindigen van de gezamenlijke 

huishouding daartoe een verzoek heeft ingediend bij het Fonds. 

 

 

Artikel 12: Uitsluitingen  

1. Het Fonds is bij overlijden van een Deelnemer tot uitkering verplicht ongeacht de 

verblijfplaats van de Deelnemer, de oorzaak van het overlijden en de 

omstandigheden waaronder dit plaatsvindt, behoudens indien de Deelnemer 

overlijdt: 

a. door zelfdoding of een poging daartoe binnen 1 jaar na aanvang van de 

deelneming; 

b. als gevolg van een misdrijf, begaan door de voor het nabestaandenpensioen of 

daarmee gelijkgestelde uitkering in aanmerking komende nabestaanden, 

waarvoor deze nabestaanden strafrechtelijk is (zijn) vervolgd, waardoor het 
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nabestaandenpensioen of de daarmee gelijkgestelde uitkering niet behoeft te 

worden uitgekeerd; 

c. tijdens of ten gevolge van het deelnemen aan enige niet-Nederlandse 

gewapende dienst; 

d. tijdens of ten gevolge van oorlogshandelingen, waarbij de Deelnemer actief 

betrokken is geweest; 

e. ten gevolge van oorlogshandelingen tijdens zijn verblijf in een gebied buiten 

Nederland dat reeds in staat van oorlog was op het moment dat hij dit gebied 

bewust betrad; 

f. ten gevolge van oorlogshandelingen tijdens zijn verblijf in een gebied buiten 

Nederland, dat hij reeds voor het ontstaan van een (dreigende) oorlogssituatie 

betrad, waarbij hij in strijd handelde met de instructies van de Nederlandse 

respectievelijk de plaatselijke overheid door het desbetreffende gebied niet 

tijdig te verlaten terwijl hij daartoe wel de gelegenheid had. 

2. Geen (verdere) uitkering wordt verstrekt indien de Gerechtigde niet voldoet aan de 

door of vanwege het Fonds opgelegde inlichtingenverplichting. 

 

 

Artikel 13. Premie 

1. De financiering van de ANW-vangnetregeling geschiedt tegen risicopremie. De 

regeling heeft geen premievrije waarde of afkoopwaarde. 

2. De hoogte van de basispremie is vermeld in de als bijlage bij deze voorwaarden 

gevoegde tabel. Het Fonds is jaarlijks bevoegd de basispremie aan te passen. 

3. De basispremie wordt verhoogd met 7,34% indien premievrije voortzetting bij 

arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd. 

4. De basispremie voor rubriek A wordt gedurende een kalenderjaar verminderd met 

20% indien de begunstigde van de Deelnemer op 31 december van het 

voorafgaande kalenderjaar een kind jonger dan 18 jaar verzorgt. 

5. Voor degene die vóór 1 oktober 1996 reeds deelnemer was aan de ANW-

vangnetregeling, wordt de basispremie voor rubriek B gedurende een kalenderjaar 

verminderd met 20% indien de begunstigde van de Deelnemer op 31 december van 

het voorafgaande kalenderjaar een kind jonger dan 18 jaar verzorgt. 

6. De premie is per PRIS-periode verschuldigd. Betaling van de premie geschiedt in 

termijnen van vier weken achteraf en dient door de werkgever van de Deelnemer 

of, bij vrijwillige voortzetting door de Deelnemer zelf te worden afgedragen. De 

premievervaldatum is de laatste dag van de PRIS-periode. De premie dient betaald 

te zijn binnen 30 dagen na de premievervaldatum. Het volledige bedrag van 

verschuldigd geworden premie dient binnen 30 dagen na de premievervaldatum te 

zijn bijgeschreven op de door het Fonds hiervoor aangewezen rekening. 

7. Op verzoek van de werkgever kan de premie over een periode van 3 maanden in 

rekening worden gebracht. De betaling van de premie geschiedt in dat geval in 

termijnen van 3 maanden achteraf en dient door de werkgever te worden 

afgedragen. De premievervaldatum is de laatste dag van de 3 maanden periode. De 

premie dient betaald te zijn binnen 30 dagen na de premievervaldatum. Het 

volledige bedrag van verschuldigd geworden premie dient binnen 30 dagen na de 

premievervaldatum te zijn bijgeschreven op de door het Fonds hiervoor 

aangewezen rekening. 

8. Indien de Deelnemer zelf de premie afdraagt, kan het Fonds een machtiging tot 

automatische incasso van de Deelnemer eisen, dan wel een andere 
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betalingsfrequentie vaststellen. 

 

9. Indien de deelneming op of na de eerste dag van een PRIS-periode aanvangt, is de 

premie verschuldigd met ingang van de eerste dag van de eerstvolgende PRIS-

periode. 

10. Indien gedurende een boekjaar wijzigingen optreden, als gevolg waarvan de hoogte 

van de te betalen premie wijzigt, de premie niet langer verschuldigd is, dan wel na 

een periode van premievrije voortzetting opnieuw premie verschuldigd wordt, of 

wijziging optreedt van premiebetaler worden deze wijzigingen geëffectueerd met 

ingang van de eerste dag van de PRIS-periode volgende op de datum van de 

wijziging. 

11. Bij het niet of onvolledig betalen van de verschuldigde premie binnen 30 dagen na 

de premievervaldatum, is de premieafdrager zonder nadere ingebrekestelling door 

het Fonds in verzuim. Conform artikel 7.3 Pensioenreglement is de premieafdrager 

verantwoordelijk voor alle schade ten gevolge van te late betaling.  

12. Het recht op vrijwillige voortzetting van de deelneming als bedoeld in artikel 8, 

eindigt van rechtswege indien de daarvoor verschuldigde premie niet binnen 1 

maand na de daarvoor gestelde vervaldag aan het Fonds is voldaan. 

13. Indien de verzekerde overlijdt tijdens een PRIS-periode wordt de tot het einde van 

de PRIS-periode nog verschuldigde premie verrekend met de uitkering. 

14. De Deelnemer dient het Fonds onverwijld op de hoogte te stellen van alle feiten of 

omstandigheden die redelijkerwijs van invloed kunnen zijn op de hoogte van de 

verschuldigde premie. 

15. De premie wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de gewijzigde uit te keren 

bedragen. 

 

 

Artikel 14. Overdracht 

Het Fonds kan de rechten en verplichtingen welke uit het Aanvullend reglement 

voortvloeien zonder (voorafgaande) goedkeuring van de Deelnemer overdragen aan een 

Verzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet. 

 

 
Artikel 15. Overgangsbepalingen 

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 blijven op 25 maart 2002 reeds ingegane 

uitkeringen gebaseerd op de vaste uitkering ter hoogte van € 10.450,00. Op deze 

uitkering worden afhankelijk van de gekozen dekking de in artikel 4, lid 2 

genoemde inkomensbestanddelen in mindering gebracht. 

2. Voor de Deelnemers die op 25 maart 2002 recht hebben op premievrije 

voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid of wegens werkloosheid blijft het tarief 

en het uitkeringsbedrag, die golden voor 25 maart 2002, van toepassing. 

3. Zodra de premievrije voortzetting als bedoeld in het voorgaande lid komt te 

vervallen, doordat de Deelnemer niet langer arbeidsongeschikt of werkloos is of de 

pensioengerechtigde leeftijd bereikt, komt de premie van de ANW-vangnetregeling 

voor rekening van de Deelnemer. Vanaf dat moment gelden voor deze Deelnemer 

de voorwaarden zoals omschreven in dit Aanvullend reglement. 
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Artikel 16. Overig 

1. Op dit Aanvullend reglement zijn de bepalingen van de Pensioenwet van 

toepassing. 

2. Op dit Aanvullend reglement zijn de bepalingen van de Klachtenprocedure en 

Geschillenprocedure van toepassing. 

3. Het Fonds is bevoegd het Aanvullende reglement ANW-vangnet te wijzigen. Bij een 

wijziging worden de deelnemers binnen 3 maanden hierover geïnformeerd. Indien 

de Deelnemer niet akkoord gaat met de wijziging heeft de Deelnemer het recht de 

deelneming binnen de gestelde termijn na kennisgeving van de wijziging schriftelijk 

te beëindigen door opzegging per datum zoals vermeld in kennisgeving. 

4. In gevallen, waarin dit Aanvullend reglement niet voorziet of waarin aangaande de 

uitleg van dit Aanvullend reglement geschillen ontstaan, besluit het Bestuur. 

 

 
Artikel 17. Ingangsdatum en duur 

1.     Dit Aanvullend reglement is in werking getreden op 1 januari 2013. 

 

2.     Dit Aanvullend reglement is vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 

september 

        2012 en nadien gewijzigd op 7 november 2013, 20 maart 2014, 11 december 2014 

        en 18 juni 2015. 

 

3.    Dit Aanvullend reglement is geldig vanaf 1 juli  2015. 
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