
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Faciliteitenregeling gepensioneerden 



HR 2021 2  

1.  Duur en totstandkoming 
 
 

1. De Faciliteitenregeling is geactualiseerd per 1 januari 2021 en is voor onbepaalde tijd van toepassing. De 
regeling vervangt alle eerdere uitgaven. 

 
2. De Faciliteitenregeling kan door de directie worden gewijzigd, aangevuld of opgeheven. De directie zal, 

alvorens een dergelijk besluit te nemen, hierover met de ondernemingsraad van de ANWB overleggen. 
 

2.  Toepassing 
 

 
1.    De Faciliteitenregeling is van toepassing op alle gepensioneerden van de ANWB. De regeling geldt alleen 

wanneer de gepensioneerde vanuit actieve dienst met pensioen is gegaan. 
 

2.    De Faciliteitenregeling geldt niet voor gepensioneerden die direct voorafgaand aan hun 
pensionering werkzaam waren als lokaal medewerker op een van de steunpunten in het buitenland. 

 
3.    Bij pensionering ontvangt de medewerker een exemplaar van deze Faciliteitenregeling. 

 
4.    Over wijziging, aanvulling of opheffing van faciliteiten worden betrokkenen tijdig geïnformeerd. De 

informatie is te raadplegen op de site van de Vereniging van voormalig medewerkers ANWB: www.vg-
anwb.nl. Waar nodig wordt informatie schriftelijk verstrekt. 

 

3.  Personeelspas en persoonsgegevens 
 

 
1.    Personeelspas 

Bij pensionering behoudt de gepensioneerde de personeelspas, met daarop minimaal vermeld naam, 
personeelsnummer en foto. De pas is geldig tot de op de pas vermelde datum. Vóór de afloopdatum wordt 
de pas vervangen door een nieuw exemplaar. 

 
2.    Persoonsgegevens 

De gepensioneerde is verplicht iedere wijziging die voor de ANWB van belang is voor het voeren van een 
deugdelijke administratie van persoonsgegevens, tijdig door te geven aan de ANWB ter attentie van de 
afdeling HR Support. 

 
3.    Gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen zullen 

dienovereenkomstig worden behandeld. 
 

4.  Bedrijfsblad en Kampioen 
 

 
Iedere gepensioneerde ontvangt het bedrijfsblad en de “Kampioen”. 

 

 
5.  ANWB-Lidmaatschap, Wegenwacht Service en ANWB Visa Card 

 

 
1.    De ANWB acht het van belang dat gepensioneerden lid zijn van de ANWB, een wegenwachtpakket hebben, 

en dat zij beschikken over een ANWB Visa Card. Als aan medewerkers van de ANWB aan het begin van het 
jaar een ANWB-lidmaatschap, Wegenwacht Service en een ANWB Visa Card ter beschikking worden 
gesteld, krijgen de gepensioneerden deze ook. 

 
2.    De fiscale kosten die samenhangen met het ter beschikking stellen van deze producten zijn voor 

rekening van de ANWB. 
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6.  Collectieve zorgverzekering 
 

 
De gepensioneerde kan gebruikmaken van een van de collectieve contracten die de ANWB heeft afgesloten. 
Vanaf de pensioendatum wordt het aanvullend pakket niet door de ANWB betaald, maar direct bij de 
verzekerde in rekening gebracht.  

 

7.  Sociaal Fonds 
 

 
1.    De ANWB kent een Sociaal Fonds met als doel “het verlenen van financiële en andere steun aan 

personen die in dienst zijn of zijn geweest van de ANWB en hun nabestaanden”. Het gaat om een 
eenmalige of een tijdelijke financiële bijdrage. 

 
2.    Wanneer de gepensioneerde meent voor een uitkering uit dit fonds in aanmerking te komen of 

nadere informatie wenst, kan hij contact opnemen met de afdeling HRM. 
 

8.  Vereniging van voormalig medewerkers ANWB  
 

 
Voor de gepensioneerde en andere oud-medewerker die de band met de ANWB wil behouden is er de 
‘Vereniging van voormalig medewerkers ANWB’. De vereniging organiseert activiteiten in het kader van 
ontspanning en onderling contact en houdt zich bezig met het behartigen van de belangen van haar leden. 
Gepensioneerden en andere oud-medewerkers kunnen, onder enkele voorwaarden, lid worden van de 
vereniging. Meer informatie over de vereniging is te lezen op de site van de vereniging www.vg-anwb.nl. 

 

9.  Korting op producten en diensten 
 

 
9.1 Voorwaarden voor korting 

 
• De gepensioneerde heeft recht op korting op ANWB-producten en -diensten zoals genoemd in artikel 

9.2 en op verzekeringen van Unigarant zoals genoemd in artikel 9.3. 

 
• Uitgangspunt van de kortingsregeling is dat er niet méér gekocht mag worden dan voor normale 

gezinsconsumptie gebruikelijk is. 

 
• Bij het verrekenen van korting voor de duurzaam met de gepensioneerde samenwonende partner kan 

worden gevraagd om een bewijsstuk van samenwonen. 
 

De korting die wordt verstrekt op ANWB-producten bedraagt maximaal € 500,- per jaar (fiscale 
grens). Dit bedrag wordt verminderd met 20% van de prijs van de in artikel 5.1 genoemde 
producten, indien deze producten in het betreffende jaar als faciliteit aan gepensioneerden ter 
beschikking zijn gesteld. 

 
9.2 Korting op producten en diensten van de ANWB 

 
• Korting op ANWB-producten en -diensten wordt uitsluitend verleend op vertoon van de eigen 

geldige ANWB-personeelspas in combinatie met de eigen geldige ANWB-lidmaatschapspas. 

 
• Korting op ANWB-producten en -diensten kan alleen via de ANWB-winkels en de ANWB-reisdochters 

worden verkregen. ANWB-producten en -diensten die zijn aangeschaft via het Leden Service Center en de 
Webwinkel vallen niet onder de kortingsregeling. 

 
• Korting op ANWB-producten en -diensten, die niet via de kassa wordt verrekend, wordt door de 

betreffende afdeling of reisdochter direct verwerkt in het notabedrag. 
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• Er wordt geen korting gegeven op waardepapieren zoals campingcheques en cadeaubonnen. 

 
• De gepensioneerde heeft, mits zelf aangevraagd, recht op korting voor: 

- Zichzelf. 
- De duurzaam met de gepensioneerde samenwonende partner. 
- Zijn, bij beide of een der ouders, inwonende kinderen tot en met 20 jaar. 

 
• Op de in onderstaande tabel genoemde ANWB-producten en -diensten wordt korting verleend. De 

vermelde kortingspercentages zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Kortingspercentages 
kunnen afwijkend zijn van de hieronder genoemde percentages als er naar oordeel van de directie 
eenmalige of structurele omstandigheden of situaties zijn, die dat noodzakelijk maken. 

 

Product   Korting  

ANWB-winkelproducten 20%  1) 

CKE,  Internationaal Bewijs Motorrijtuigen  20%  

ANWB-Partnerlidmaatschap en aanvullende 
wegenwachtproducten  

20%   

ANWB-Reizen 10% met een maximum van € 100,- per 
boeking2) 

Tijdschriften  20%  

ANWB-rijopleiding 5% 

 

1) Geldt niet voor waardepapieren, zoals cadeaubonnen (Bongo, ANWB-cadeaubon, VVV-cadeaubon) en Autobahnvignetten. Voor 
specifieke producten of bij aanbiedingen kan een lagere, of geen korting gelden. 
 

2) Op ANWB-reizen wordt alleen korting verstrekt als de boeking rechtstreeks, online, is gedaan bij een  
van de ANWB-reisdochters. Deelnemende ANWB-reisdochters Pharos Reizen van ANWB, FOX Verre Reizen van ANWB, SNP 
Natuurreizen van ANWB, Travelhome van ANWB, ANWB Kampeerreizen. Voor ANWB Ledenreizen geldt geen personeelskorting 
maar gelden alle voordelen van een platina ANWB lidmaatschap.  

 
Aanvraag korting 

- Maak een reservering via de website van de ANWB-reisdochter. 

- Vul bij de boeking in een vrij of opmerkingenveld in: ’personeelskorting’. 

- Download het ‘aanvraagformulier personeelskorting op ANWB-reizen’ op de site  www.vg-anwb.nl of vraag het aan bij 
HR Support. 

- Stuur of mail het ingevulde formulier naar de betreffende reisorganisatie. 

- De reisorganisatie controleert de gegevens en verwerkt de korting op de factuur. 

 
9.3. Korting op verzekeringen van Unigarant 

 
• De ANWB heeft op het gebied van verzekeringen met Unigarant een collectief contract gesloten voor haar 

personeel inclusief gepensioneerden en nabestaanden. Daarbij is een collectiviteitkorting overeengekomen 
voor het totale pakket verzekeringen. De hoogte van de korting is per verzekering vermeld. Medewerkers en 
gepensioneerden die van deze kortingsregeling gebruik maken hebben geen recht op de ANWB-pakketkorting 
van Unigarant. 

• Voor korting op verzekeringen gelden de voorwaarden van Unigarant. De korting wordt door Unigarant direct 
verwerkt in het premiebedrag; 

• De verleende personeelskorting op verzekeringen van Unigarant telt mee voor het maximum zoals vermeld in 
artikel 9.1. 

 
De gepensioneerde heeft, mits zelf aangevraagd, recht op korting voor: 

- Zichzelf. 
- De duurzaam met de gepensioneerde samenwonende partner. 
- Zijn thuiswonende en studerende uitwonende kinderen tot en met 27 jaar. 
- Voorts kinderen van duurzaam gescheiden ouders die niet inwonend zijn bij de gepensioneerde 

(tot en met 27 jaar). 
 
Op alle in onderstaande tabel genoemde producten wordt door Unigarant korting verleend. De vermelde 
kortingspercentages zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. 
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Omschrijving Korting  

 
Doorlopende Reis en Annulering 30% 

Reis en/of Annulering (incl. RecreActief) 30% 

Oldtimer autoverzekering 30% 

Personenautoverzekering 30% 

Camperverzekering 30% 

Oldtimer motorverzekering 30% 

Motorrijwielverzekering 30% 

Bromfietsverzekering (incl. Scootmobiel) 20% 

Caravanverzekering* 30% 

Watersportverzekering 20% 

Woonpakket (incl. Mobiele apparatuur) 20% 

Unigarant fiets (incl. Fiets NFP) 20% 

 
De bovengenoemde kortingen kunnen alleen verstrekt worden als de verzekering rechtstreeks  
telefonisch wordt afgesloten bij Unigarant. Voor het afsluiten van en informatie over deze verzekeringen  
kan de medewerker contact opnemen met Unigarant, afdeling ANWB-personeelsverzekeringen,  
telefoon 088 - 2693333. 

 

10. Meer informatie 

 
1.    De ANWB-cao is te lezen op HR-Net of op te vragen via  mijnhr@anwb.nl. 

 

2.    Informatie over pensioen, pensioenopbouw en pensioenuitkering is te vinden in de pensioenreglementen 
van de ANWB.  Op de website van De Nationale AFP staat de informatie over kring ANWB. Het 
pensioenreglement staat op www.denationaleapf.nl/deelnemers. Klik op ‘documenten’ en selecteer 
ANWB.  

 

Contactgegevens De Nationale APF 
Op www.denationaleapf.nl/deelnemers is een contactformulier beschikbaar. Er kan ook gemaild worden naar 
denationaleapf@azl.eu of gebeld worden naar 088-1163063. 

 

Telefoonnummers ANWB 
HR Support 088-2697337  mijnhr@anwb.nl 
Facilitair Service Center 088-2696666  6666@anwb.nl 

 


