Aanmelding Anw-pensioen
Je kunt dit formulier gebruiken om je aan te melden voor het Anw-pensioen.

1 Mijn gegevens
1.1 Pensioennummer

ANW-AANM

Het pensioennummer vind je bijvoorbeeld
op het Uniform Pensioenoverzicht dat je ieder
jaar van Pensioenfonds Recreatie ontvangt.

1.2 Burgerservicenummer
1.3 Achternaam en voorletters
1.4 Geboortedatum (ddmmjjjj)
Let op: je moet 21 jaar of ouder zijn
om te kunnen kiezen voor Anw-pensioen.

1.5 Telefoonnummer
1.6 E-mailadres
1.7 Werkgever*
* Heb je meer dan één werkgever binnen de sector recreatie? Geef dan aan via welke werkgever je de premie wil betalen.

2 Gegevens van mijn partner
Heb je een partner? Je mag alleen kiezen voor Anw-pensioen als je een partner hebt. Als jullie samenwonen
(dus niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben) dan moet je een kopie van de samenlevingsovereenkomst
meesturen met dit formulier. In de toelichting lees je welke gegevens je moet meesturen.
2.1 Naam
2.2 Geboortedatum (ddmmjjj)
2.3 Burgerservicenummer partner

3 Ik kies voor…
3.1 Ik kies voor deelname aan het Anw-pensioen
Mijn deelname start op*

0

1

*De datum die je invult moet in de toekomst liggen. ls je geen datum invult dan gaat de dekking van het
Anw-pensioen in op de datum dat wij het formulier hebben ontvangen.

3.2 Ik kies voor een percentage van		100%

75%

50%

25%

van € 16.201,20.

Kruis het percentage aan dat je wilt kiezen.
Op onze website kun je berekenen hoeveel
premie je ongeveer moet betalen.
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4 Ondertekening
Deelnemer
4.1 Plaats
4.2 Datum (ddmmjjjj)

4.3 Handtekening deelnemer

Partner
4.4 Plaats
4.5 Datum (ddmmjjjj)

4.6 Handtekening partner

Heb je het formulier helemaal ingevuld?
Lever het dan in bij je werkgever. Je werkgever ondertekent het formulier en stuurt het op naar Pensioenfonds Recreatie.

Ruimte voor stempel/handtekening
van je werkgever.
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Toelichting
Vergeet niet de partnergegevens mee te sturen
Het Anw-pensioen is een aanvulling van Pensioenfonds
Recreatie voor je partner als je komt te overlijden. Je kan
alleen kiezen voor Anw-pensioen als je een partner hebt. Als je
in Nederland getrouwd of geregistreerd partner bent, dan hoef
je geen gegevens mee te sturen. Wij ontvangen de gegevens
van je partner automatisch uit de Basisregistratie Personen.
Woon je niet geregistreerd als partners samen, dan moet
je een kopie van een door een notaris opgesteld
samenlevings- contract meesturen. Zonder kopie kunnen we
geen Anw-pensioen voor je afsluiten. Woon je in het buitenland
en ben je in het buitenland getrouwd? Dan moet je een kopie
van de huwelijksakte meesturen. Zonder kopie kunnen we
geen Anw-pensioen voor je afsluiten.
Deelnemen aan het Anw-pensioen?
Je kan deelnemen als je je aanmelding binnen 5 maanden
na aanvang van je dienstverband, huwelijk/samenwonen of
geboorte van een kind aan ons doorgeeft. Je kan maximaal tot
je 67e jaar kiezen voor Anw-pensioen. Let op: je partner mag
de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben. Je blijft verzekerd
voor Anw-pensioen zolang je bij dezelfde werkgever blijft
werken. Ben je op het moment van aanmelden langdurig ziek
of arbeidsongeschikt? Er kunnen dan andere voorwaarden
gelden. Deze kun je vinden op de website van Pensioenfonds
Recreatie.
Premie betalen
Wil je weten hoeveel premie je ongeveer betaalt voor het
Anw-pensioen? Je berekent het op
www.pensioenfondsrecreatie.nl/anw-pensioen
Je werkgever houdt de premie in op je salaris. Wanneer je
arbeidsongeschikt wordt, kom je mogelijk in aanmerking voor
premievrijstelling. Je betaalt dan minder of géén Anw-premie.
Hoeveel Anw-premie je nog betaalt, is afhankelijk van de mate
van arbeidsongeschiktheid.
Lagere pensioenopbouw bij deelname Anw-pensioen
Let op! Als je kiest voor Anw-pensioen, dan bouw je jaarlijks
iets minder pensioen op. Dit komt omdat jouw werkgever
wettelijk verplicht is om je eigen bijdrage voor Anw-pensioen van je pensioengevend salaris af te trekken. Met andere
woorden: het pensioengevend salaris is iets lager dan wanneer
je niet zou hebben gekozen voor Anw-pensioen. Hierdoor is de
opbouw ook iets minder.

Beëindiging Anw-pensioen
Wil je je afmelden voor Anw-pensioen, vul dan het
wijzigingsformulier in dat je kunt downloaden op onze website.
Je deelname aan Anw-pensioen stopt dan op de eerste dag van
de maand nadat wij het wijzigingsformulier hebben ontvangen.
Je betaalt dan ook geen premie meer.
Je deelname aan het Anw-pensioen stopt automatisch als je:
• geen pensioen meer opbouwt bij Pensioenfonds Recreatie.
Bijvoorbeeld als je uit dienst bent. Of wanneer je met
pensioen gaat en je partner krijgt AOW.
• gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap eindigt.
Let op: als je samenwoonde met je partner of je partner
overlijdt dan moet je dit zelf aan ons doorgeven.
• overlijdt.
• partner de AOW-leeftijd bereikt.
Geen recht op een Anw-pensioen
Je partner heeft geen recht op een Anw-pensioen als je
overlijdt binnen 1 jaar na aanmelding, als:
A) het overlijden het gevolg is van een al bestaande ziekte; en
B) je hiervan op de hoogte was op het moment van
		aanmelden.
Heb je het percentage voor Anw-pensioen binnen 1 jaar voor je
overlijden verhoogd? Dan geldt de verhoging niet als:
A) het overlijden het gevolg is van een al bestaande ziekte; en
B) je hiervan op de hoogte was op het moment van wijzigen.
Vergeet het formulier niet te ondertekenen
Voor het aanvragen van het Anw-pensioen moeten jij, je
partner en je werkgever het formulier ondertekenen. Als er
een handtekening mist, kunnen wij geen Anw-pensioen voor je
afsluiten. Na verwerking van het formulier ontvang je van ons
een bevestiging.
Meer informatie op de website
De informatie in deze Toelichting is beknopt. Je kunt alleen
rechten ontlenen aan het ‘Pensioenreglement Anw-pensioen’
waarin alle voorwaarden zijn opgenomen. Dit reglement en
andere informatie over Anw-pensioen vind je op
www.pensioenfondsrecreatie.nl/anw-pensioen.

Je kunt kiezen voor een verzekerd percentage van 25, 50,
75 of 100%. Hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe lager de
pensioenopbouw. Het gaat om relatief lage bedragen, namelijk
tussen de 1 en 10 euro bruto per jaar. Hoeveel het voor jou
precies is, kun je zien in de tabel op
www.pensioenfondsrecreatie.nl/anw-pensioen.
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