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1. Definities  

In aanvulling op dan wel in afwijking van het Pensioenreglement Unigarant gelden in het kader van het 

ANW-hiaatpensioen de volgende definities: 

1. Deelnemer 

De werknemer die (aspirant-)Deelnemer is aan het Pensioenreglement Unigarant en een Partner 

heeft, neemt verplicht deel aan deze ANW-hiaatpensioenregeling. 

2. Verzekering van ANW-hiaatpensioen 

1. De Deelnemer heeft aanspraak op een ANW-hiaatpensioen ten behoeve van de Partner, indien en 

zolang dit ANW-hiaatpensioen op grond van het in dit artikel bepaalde is verzekerd. 

2. De Deelnemer treedt verplicht en onverwijld toe tot de verzekering van het ANW-hiaatpensioen na 

indiensttreding of nadat de Deelnemer is gehuwd, een geregistreerd partnerschap of een 

gezamenlijke huishouding is aangegaan. 

3. Ter onderbrenging van het verzekerde ANW-hiaatpensioen heeft de Werkgever een 

Uitvoeringsovereenkomst gesloten met het Pensioenfonds. 

3. Ingang en einde verzekering 

1. De verzekering van het ANW-hiaatpensioen gaat in op het moment van indiensttreding bij de 

Werkgever, huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een gezamenlijke huishouding mits de 

aanmelding conform het bepaalde van artikel 2, lid 2 heeft plaatsgevonden. 

2. De verzekering van het ANW-hiaatpensioen eindigt op het vroegste van de volgende tijdstippen: 

a. bij het einde van de arbeidsovereenkomst tussen Werkgever en Deelnemer; 

b. op de Pensioenrichtdatum van de Deelnemer of op de dag waarop de Partner recht krijgt op 

een AOW-uitkering, afhankelijk van het moment dat als eerste wordt bereikt; 

c. zodra de Uitvoeringsovereenkomst tussen de Werkgever en het Pensioenfonds eindigt; 

d. zodra de Deelnemer geen Partner meer heeft; 

e. bij overlijden van de Deelnemer of de Partner. 
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3. Bij het einde van de deelneming, behoudens in het geval van het einde van de 

arbeidsovereenkomst als gevolg van arbeidsongeschiktheid, vervalt het recht op ANW-

hiaatpensioen. 

4. De gewezen Deelnemer die direct aansluitend aan de beëindiging van de deelneming recht heeft 

op een uitkering op grond van de Werkloosheidwet, behoudt gedurende de periode dat hij een 

uitkering ontvangt, aanspraak op ANW-hiaatpensioen ten behoeve van de partner. De aanspraak 

op ANW-hiaatpensioen bedraagt het verzekerde pensioenbedrag bij het einde van de 

dienstbetrekking. 

4. Verzekerde pensioenbedrag 

1. Het jaarlijkse te verzekeren ANW-hiaatpensioen is gelijk aan het bedrag op jaarbasis van de bruto-

nabestaandenuitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet voor een partner zonder 

kinderen, als geldend per 1 januari van het jaar waarin de Deelnemer overlijdt. Het verzekerde 

bedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast met het percentage van de verhoging van de 

betreffende bruto-nabestaandenuitkering ten opzichte van die uitkering op 1 januari van het 

kalenderjaar daarvoor. 

2. Het ANW-hiaatpensioen stijgt na ingang jaarlijks op 1 januari met 2,0%. 

5. Verplichtingen deelnemer 

1. De Deelnemer is verplicht onverwijld kennis te geven van echtscheiding, ontbinding van het 

huwelijk na scheiding van tafel en bed, einde van de partnerrelatie en overlijden van de 

echtgeno(o)t(e) of Partner. 

 Bij beëindiging van de partnerrelatie anders dan door overlijden of door huwelijk dient de 

Deelnemer een schriftelijke verklaring te overleggen waarin is opgenomen de namen en 

geboortedata van zowel de Deelnemer alsook de gewezen Partner en de datum waarop de 

Gezamenlijke Huishouding is geëindigd. De verklaring dient zowel door de Deelnemer als door 

diens gewezen partner ondertekend te zijn. Indien de Deelnemer aannemelijk maakt dat hij 

ondanks zijn inspanningen daartoe geen medeondertekening door de gewezen partner kan 

bewerkstelligen, zal het Pensioenfonds mogen afgaan op een eenzijdige verklaring van de 

Deelnemer. 

 Wijziging in het partnerschap treedt in werking uiterlijk een maand nadat het Pensioenfonds deze 

melding heeft ontvangen. 
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2. De Deelnemer is verplicht een wijziging in de voor de verzekering van het ANW-hiaatpensioen van 

belang zijnde gegeven onverwijld schriftelijk aan het Pensioenfonds mede te delen.  

3. Het Pensioenfonds is niet aansprakelijk indien het ANW-hiaatpensioen niet of niet juist is 

verzekerd, doordat de Deelnemer niet, niet goed of niet tijdig aan de voor hem uit dit 

pensioenreglement voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 

6. Uitsluitingen 

1. Het fonds heeft zijn verplichtingen inzake het aanvullend partnerpensioen gedekt door het sluiten 

van een overeenkomst met een herverzekeraar als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet.  

2. Met betrekking tot de uitgesloten risico’s gelden de voorwaarden van de herverzekeraar.  

 Er bestaat onder andere geen recht op een uitkering van ANW-hiaatpensioen bij overlijden dat 

direct of indirect wordt veroorzaakt door: 

a. opzet of grove schuld van de Deelnemer; 

b. overlijden als gevolg van een misdrijf begaan door de partner, waarvoor deze partner 

strafrechtelijk is veroordeeld; 

c. deelname van de Deelnemer aan enige niet-Nederlandse gewapende dienst of gewapend 

conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij, tenzij de partner 

bewijst dat het overlijden hierdoor noch direct, noch indirect heeft plaatsgehad. 

d. atoomkernreacties of radioactiviteit, tenzij toegepast bij medische behandeling van de 

Deelnemer. 

3. Terrorismerisico is gedekt voor zover de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor 

Terrorismeschaden N.V. (NHT) uitkering ter zake verstrekt. Onder terrorismerisico wordt verstaan: 

(handelingen of gedragingen ter voorbereiding van) terrorisme, kwaadwillige besmetting of 

preventieve maatregelen. Deze omschrijvingen zijn ontleend aan het clausuleblad 

terrorismedekking bij de NHT dat zal worden verstrekt als het ANW-hiaatpensioen door de 

werkgever is gesloten. De uitkering aan de deelnemer zal aan de mate van dekking worden 

aangepast. 

4. Deelnemers van wie de 1e ziektedag op de ingangsdatum van het verzekeringscontract of datum 

aanvang van de verzekering reeds heeft plaatsgevonden. Hier zijn uitgezonderd de Deelnemers 

die ziek waren op 31 december 2019 en op dat moment verzekerd waren bij Stichting 

Pensioenfonds ANWB en bij overlijden recht hadden gehad op een uitkering volgens de aldaar 

geldende voorwaarden. 
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5. Het fonds is slechts aansprakelijk in zoverre de herverzekeraar zijn verplichtingen op grond van die 

overeenkomst nakomt. Van de bepalingen van deze overeenkomst kunnen de belanghebbenden, 

na verzoek aan het Bestuur, inzage nemen. 

7. Toekenning en uitbetaling 

1. Het recht op ANW-hiaatpensioen ontstaat op het moment van overlijden van de Deelnemer of op 

het moment van overlijden van degene waarvan de verzekering is voortgezet tijdens werkloosheid 

of arbeidsongeschiktheid. 

2. Toekenning en uitbetaling van het ANW-hiaatpensioen geschiedt door het Pensioenfonds op 

schriftelijke aanvraag door of vanwege de Partner onder bijvoeging van de door het Pensioenfonds 

voor de regeling van het ANW-hiaatpensioen nodig geoordeelde stukken, onverminderd het in 

artikel 5 bepaalde. Het Pensioenfonds is bevoegd een ANW-hiaatpensioen eigener beweging toe 

te kennen, indien de aanvraag om een ANW-hiaatpensioen achterwege is gebleven. 

3. De uitkering gaat in op de dag waarop de Deelnemer overlijdt, mits de Partner alsdan in leven is. 

4. De uitkering vindt plaats in maandelijkse termijnen bij achterafbetaling, voor het eerst aan het einde 

van de maand waarin het ANW-hiaatpensioen is ingegaan en wordt verminderd met belastingen en 

heffingen die het Fonds gerechtigd is in te houden en verplicht is af te dragen ingevolge de op het 

tijdstip van uitkering van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 

8. Beëindiging van de uitkering 

De uitbetaling van het ANW-hiaatpensioen eindigt: 

a. op de laatste dag van de maand waarin de Partner overlijdt voorafgaand aan het in b. genoemde 

tijdstip; of 

b. op de dag waarop de Partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 
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9. Financiering 

1. De verzekering van het ANW-hiaatpensioen wordt gefinancierd door periodieke betaling van een 

geslachtsonafhankelijke risicopremie vanaf de aanvangsdatum van de verzekering, uiterlijk tot het 

moment van overlijden van de Deelnemer of de Pensioenrichtdatum. 

2. De premie van deze pensioenregeling is voor rekening van de Werkgever. Deelnemers aan de 

ANW-hiaatregeling betalen, afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden en datum indiensttreding, voor 

de inkomensvoorzieningen bij de Werkgever, waaronder het ANW-hiaat, 0,7% over het loon voor 

de sociale verzekeringen. Deze inhouding staat op de maandelijkse salarisspecificatie vermeld 

onder de noemer "AOV-premie". 

10. Arbeidsongeschiktheid 

Premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd conform het bepaalde in artikel 7.1, 

lid 1 van het Pensioenreglement Unigarant. De hoogte van de premievrijstelling is gebaseerd op 

onderstaande tabel. 
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11. Overige bepalingen 

1. Het Pensioenfonds is bevoegd de tarieven en overige condities van de ANW-hiaat-

pensioenregeling en-bloc aan te passen. 

12. Wijzigingsvoorwaarden Werkgever 

De Werkgever heeft zich het recht voorbehouden de pensioenregeling te wijzigen, te verlagen, te 

beperken of te beëindigen, als omstandigheden wijzigen die voor de Werkgever van zodanig 

zwaarwegend belang zijn in relatie tot de belangen van de Werknemers, dat de belangen van de 

Werknemers daarvoor moeten wijken. Van een zwaarwegend belang is onder meer sprake als: 

 a. de overheid de nabestaandenvoorziening zodanig ingrijpend wijzigt, dat een herziening of 

beëindiging van de ANW-hiaatpensioenregeling, gelet op de opzet daarvan, noodzakelijk is; 

 b.  de werkgever verplicht is om zich voor (een deel van) het personeel dat onder deze regeling 

valt, aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds; 

13. Overgangsbepaling 

1. Voor degene die op 31 december 2019 Deelnemer was aan het Aanvullend Reglement Tijdelijk 

Partnerpensioen Unigarant (ANW-hiaat verzekering) van de Stichting Pensioenfonds ANWB, geldt 

dat het deelnemerschap aan voornoemd pensioenreglement per 31 december 2019 wordt 

beëindigd. Vanaf 1 januari 2020 vindt de verzekering van het ANW-hiaatpensioen plaats op basis 

van dit pensioenreglement. 

14. Inwerkingtreding 

Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 januari 2020 en voor het laatst gewijzigd per 1 

januari 2023 

. 
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Bijlage 1 

Risicopremie ANW-pensioen 
Op basis van ANW-bedrag € 17.860,- (2023) 

Leeftijd Risicopremie Leeftijd Risicopremie 

18 €                                  
69,74  

43 €                               
184,35  

19 €                                  
79,32  

44 €                               
201,54  

20 €                                  
81,67  

45 €                               
208,39  

21 €                                  
83,43  

46 €                               
227,80  

22 €                                  
83,77  

47 €                               
239,90  

23 €                                  
87,18  

48 €                               
251,84  

24 €                                  
85,70  

49 €                               
261,80  

25 €                                  
89,74  

50 €                               
273,00  

26 €                                  
90,20  

51 €                               
290,03  

27 €                                  
90,06  

52 €                               
299,65  

28 €                                  
96,31  

53 €                               
308,95  

29 €                                  
99,89  

54 €                               
314,87  

30 €                                  
99,25  

55 €                               
322,29  

31 €                               
103,75  

56 €                               
322,93  

32 €                               
106,82  

57 €                               
324,67  

33 €                               
110,95  

58 €                               
320,20  

34 €                               
117,17  

59 €                               
308,44  

35 €                               
121,68  

60 €                               
298,26  



Pensioenreglement ANW-hiaat Unigarant  

 

 

10 
 

36 €                               
126,00  

61 €                               
275,48  

37 €                               
132,74  

62 €                               
245,90  

38 €                               
137,91  

63 €                               
208,25  

39 €                               
146,01  

64 €                               
161,19  

40 €                               
155,41  

65 €                               
147,56  

41 €                               
166,58  

66 €                               
129,68  

42 €                               
176,40  

67 €                               
105,72  

   68 €                                  
78,36  

 


