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Naast de verplichte pensioenregeling bij Stichting Pensioenfonds Lloyd’s Register Nederland (hierna het pensioenfonds) kunt 
u ervoor kiezen om vrijwillig deel te nemen aan de ANW-hiaatregeling van het pensioenfonds. Onderstaand lichten wij de 
inhoud van de ANW-hiaat regeling aan u toe. 
 

Wat is een ANW-hiaat regeling? 
Mocht u komen te overlijden dan heeft uw partner recht op een (tijdelijk) partnerpensioen. Dit maakt standaard deel uit van 
de pensioenregeling van Lloyd’s Register. De wijze waarop het (tijdelijk) partnerpensioen in de pensioenregeling berekend 
wordt, kunt u onder andere lezen in de pensioenovereenkomst of op de website van het pensioenfonds 
(www.pensioenfondslr.nl). 
 

Daarnaast heeft uw partner na uw overlijden vanuit de overheid mogelijk 
recht op een ANW-uitkering. Deze ANW-uitkering vanuit de overheid wordt 
echter alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt. En indien uw partner 
eigen inkomen heeft, wordt de ANW-uitkering vanuit de overheid gekort. In 
de bijlage geven wij een toelichting op de ANW-uitkering vanuit de 
overheid. 
 
Omdat de ANW-regeling vanuit de overheid slechts onder voorwaarden 
uitkeert, kan het zijn dat uw partner geen recht heeft op een ANW-uitkering 
vanuit de overheid, dit wordt ook wel het ANW-hiaat genoemd. Om dit 
ANW-hiaat op te vangen biedt het pensioenfonds, naast het tijdelijk 
partnerpensioen, een vrijwillige ANW-hiaatregeling aan. 

 

De vrijwillige ANW-hiaat regeling van het pensioenfonds 
Binnen de vrijwillige ANW-hiaatregeling is de verzekerde uitkering EUR 12.154,50 per jaar, die ingaat bij uw overlijden en 
maandelijks wordt uitgekeerd totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt. U kunt er ook voor kiezen de uitkering na uw 
overlijden in te laten gaan zodra het jongste kind 18 jaar is.  
 
De hoogte van het inkomen van uw partner heeft geen invloed op de hoogte van de uitkering vanuit de vrijwillige ANW-
hiaatregeling. Wel zal het pensioenfonds na overlijden toetsen of het totaal van het tijdelijk partnerpensioen en de ANW-
hiaatpensioen niet boven het fiscaal maximum uitkomt. Als de totale uitkering hier wel boven uitkomt, wordt het meerdere 
op de uitkering gekort. 
  
De premie voor de regeling is afhankelijk van uw leeftijd en stijgt als u ouder wordt. De premie wordt ieder jaar opnieuw door 
het pensioenfonds vastgesteld. De premie voor de verzekering wordt door uw werkgever ingehouden op uw brutoloon. 
 

Acceptatievoorwaarden 
Als u zich na indiensttreding, huwelijk, partnerschapsregistratie of samenwoning (een notariële samenlevingsovereenkomst 
die meer dan zes maanden geleden is aangegaan) voor de ANW-hiaat regeling aanmeldt, wordt u zonder beperkende 
voorwaarden geaccepteerd. De aanvraag voor deelname aan de ANW-hiaatregeling moet dan uiterlijk twee maanden na deze 
toetredingsmomenten door het pensioenfonds zijn ontvangen.  
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Als u op een ander tijdstip wil meedoen met de ANW-hiaat regeling zal er een gezondheidsverklaring worden gevraagd volgens 
een door het pensioenfonds te verstrekken model. Het pensioenfonds kan op basis van de beoordeling van deze 
gezondheidsverklaring door een medisch adviseur besluiten om deelname aan de ANW-hiaatregeling niet toe te staan, de 
dekking te beperken of een aandoening uit te sluiten. Er bestaat geen recht op een uitkering bij overlijden als u bij aanvang 
van de ANW-hiaat verzekering al ziek of arbeidsongeschikt bent. 
 
 

Wilt u de aan de ANW-hiaat regeling 
deelnemen? 
Als u wilt deelnemen aan de ANW-hiaatregeling, dan kunt u 
hiervoor contact opnemen met de pensioenadministrateur 
van het pensioenfonds: 
 
E-mail: lloyds.register.mailbox@riskcoadministrations.com 
Telefoon: 020 – 208 51 31 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bijlage - ANW-uitkering vanuit de overheid 
 
Onderstaand is de belangrijkste informatie over de ANW-uitkering vanuit de overheid opgenomen. Op de website 
www.svb.nl/nl/anw/   kunt u meer informatie vinden. 
 
Wanneer krijgt uw partner een ANW-uitkering van de overheid? 
Uw partner krijgt bij uw overlijden een ANW-uitkering van de overheid als een van de onderstaande omstandigheden van 
toepassing is. 

• Als uw partner kinderen verzorgt die jonger zijn dan 18 jaar. 
• Als uw partner minstens 45% arbeidsongeschikt is. 

 
Hoe lang krijgt uw partner de ANW-uitkering van de overheid? 
De overheid keert de ANW-uitkering uit totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt, hertrouwt of opnieuw gaat samenwonen. 
Verder stopt de ANW-uitkering al als uw jongste kind 18 jaar wordt of, indien uw partner arbeidsongeschikt is, het 
arbeidsongeschiktheidspercentage lager wordt dan 45%. 
 
Hoe hoog is de ANW-uitkering van de overheid? 
De hoogte van ANW-uitkering is in 2022 maximaal EUR 16.416 bruto per jaar.  
 
Als uw partner na uw overlijden eigen inkomen heeft, wordt de ANW-uitkering echter gekort. Op de ANW-uitkering wordt een 
korting toegepast zodra het inkomen van uw partner meer bedraagt dan 50% van het minimumloon (ongeveer EUR 862,50 
bruto per maand). Over het meerdere wordt twee derde deel gekort op de ANW-uitkering. Als het inkomen groter is dan EUR 
2.757,92 bruto per maand krijgt uw partner geen ANW-uitkering. 
 
Sociale verzekeringsuitkeringen (zoals de WIA en WW) worden volledig in mindering gebracht op de ANW-uitkering. 
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