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1. Definities en toelichtingen 

In aanvulling op dan wel in afwijking van het Pensioenreglement CDC AZL N.V. gelden in het kader 

van het ANW-hiaatpensioen de volgende definities: 

1. Werkgever 

De naamloze vennootschap AZL N.V. die naast een uitvoeringsovereenkomst voor de CDC-

regeling tevens een uitvoeringsovereenkomst betreffende ANW-hiaatpensioen heeft gesloten met 

het pensioenfonds. 

2. Deelnemer 

De werknemer die deelnemer is aan het Pensioenreglement CDC AZL N.V. van het 

pensioenfonds. 

3. Aspirant-deelnemer 

De aspirant-deelnemer als bedoeld in artikel 4.6 van het Pensioenreglement CDC AZL N.V. van 

het pensioenfonds. 

2. Verzekering van ANW-hiaatpensioen 

1. De (aspirant) 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. Ter dekking van het in uitzicht gestelde ANW-hiaatpensioen sluit de werkgever een 

uitvoeringsovereenkomst met het pensioenfonds. 

3. Ingang en einde verzekering 

1. De verzekering van het ANW-hiaatpensioen gaat in op het moment waarop het (aspirant) 

deelnemerschap aanvangt in het Pensioenreglement CDC AZL N.V. 

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 (aspirant) deelnemer; 

b. op de pensioenrichtdatum; 

c. op de dag waarop de partner recht krijgt op een AOW-uitkering; 
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d. zodra de uitvoeringsovereenkomst eindigt. 

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 (aspirant) deelnemer die na beëindiging van de deelneming recht heeft op een 

uitkering op grond van de Werkloosheidswet, 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 bedrag 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 

uitkering krachtens de Algemene nabestaandenwet voor een partner zonder kinderen, inclusief 

vakantie-uitkering, als geldend per 1 januari (2023: € 17.859). Het verzekerde bedrag wordt 

jaarlijks aangepast met het percentage van de verhoging van de wettelijke ANW-uitkering. 

2. De toeslagverlening van het ingegane ANW-hiaatpensioen vindt plaats conform artikel 5.1 van het 

Pensioenreglement CDC AZL N.V. 

5. Verplichtingen (aspirant) deelnemer 

1. De (aspirant) 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 van de partners 

met elkaar, dient de (aspirant) deelnemer een schriftelijke verklaring te overleggen waarin vermeld 

staan de namen en geboortedata van beide partners en de datum waarop de gezamenlijke 

huishouding is geëindigd. De verklaring dient zowel door de (aspirant) deelnemer als door diens 

gewezen partner ondertekend te zijn. Indien de (aspirant) 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 

(aspirant) deelnemer. 

Wijziging in het partnerschap treedt eerst in werking nadat het pensioenfonds deze melding heeft 

ontvangen. 

2. De (aspirant) deelnemer is verplicht een wijziging in de voor de verzekering van het ANW-

hiaatpensioen van belang zijnde gegevens onverwijld schriftelijk aan het pensioenfonds mede te 

delen. Wijzigingen treden eerst in werking nadat het pensioenfonds deze heeft geaccepteerd. 
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4. Het pensioenfonds behoudt zich het recht voor de betaling voor de verzekering te staken, indien de 

(aspirant) deelnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. 

5. Het pensioenfonds is niet aansprakelijk indien het ANW-hiaatpensioen niet of niet juist is 

verzekerd, doordat de (aspirant) deelnemer niet, niet goed of niet tijdig aan de voor hem uit dit 

pensioenreglement voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan. 

6. Uitsluitingen 

1. Er bestaat geen recht op een uitkering van ANW-hiaatpensioen bij overlijden dat direct of indirect 

wordt veroorzaakt door: 

a. opzet of grove schuld van de (aspirant) deelnemer; 

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

strafrechtelijk is veroordeeld; 

c. deelname van de (aspirant) deelnemer aan enige niet-Nederlandse gewapende dienst of 

gewapende 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 (aspirant) 

deelnemer. 

2. 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. 

7. Toekenning en uitbetaling 

1. Het recht op ANW-hiaatpensioen ontstaat op het moment van overlijden van de (aspirant) 

deelnemer. 

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 
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artikel 5 bepaalde. Het fonds 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 (aspirant) 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. 

8. Beëindiging van de uitkering 

Het ANW-hiaat eindigt: 

a. op de laatste dag van de maand waarin de partner overlijdt; of 

b. op de dag  waarop de partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt doch uiterlijk op de dag waarop 

de partner de pensioenrichtdatum bereikt die gold ten tijde van ingang van het ANW-hiaat. 

9. Financiering 

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

risicopremie die onderdeel is van de maximale premie zoals opgenomen in de 

uitvoeringsovereenkomst. 

10. Arbeidsongeschiktheid 

Premievrijstelling wegens arbeidsongeschiktheid is meeverzekerd conform het bepaalde in artikel 7.1 

van het Pensioenreglement CDC AZL N.V. 

11. Overige bepalingen 

Het pensioenfonds is bevoegd de tarieven en overige condities van de ANW-hiaatpensioenregeling en 

bloc aan te passen. 
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12. Inwerkingtreding 

Dit pensioenreglement is in werking getreden op 1 maart 2017 en laatstelijk gewijzigd per 1 januari 

2023. 


