
Niet leuk om over na te denken, maar wel belangrijk: kunnen jouw partner en 
eventuele kinderen rondkomen als jij onverhoopt komt te overlijden? Of is het 
misschien verstandig om te zorgen voor iets extra’s? Dat regel je makkelijk en 
voordelig met de Anw-gat verzekering van Forward.

Voorkom financiële 
problemen voor jouw 
nabestaanden

Anw-gat verzekering 
Stichting Algemeen Pensioenfonds  
Unilever Nederland

Voor wie is  
deze folder?

Deze folder geldt voor alle
medewerkers van Unilever 
Nederland.

Wat is er geregeld, en is dat genoeg?
 
Ben je getrouwd of heb je jouw ongehuwde 
partner bij ons aangemeld? Dan heeft hij  
of zij na jouw overlijden automatisch recht 
op een maandelijks partnerpensioen van ons, 
voor de rest van zijn of haar leven. Ook is er 
voor eventuele kinderen onder de 21 jaar  
een wezenpensioen. Zo zorgen wij na jouw 
overlijden voor een inkomen voor je na
bestaanden. Daar hoef je verder niets  
voor te doen.

Het kan zijn dat het partnerpensioen  
niet genoeg is om van rond te komen.  
Voor die situatie biedt Forward een Anw 
gat verzekering. Daarmee zorg je voor een  
extra inkomen van € 600 of € 1.200 per 
maand. In deze folder lees je er alles over.

• Lees deze folder goed door,  
eventueel samen met jouw  
partner. 

•  Zoek uit of jouw partner in  
aanmerking zou komen voor een 
Anw-uitkering van de overheid.

•  Bepaal of jouw partner en  
eventuele kinderen na jouw  
overlijden genoeg inkomen  
hebben. 

•  Is het inkomen te laag om van  
rond te komen? Beslis dan of je  
de Anw-gat verzekering van  
Forward wilt afsluiten.

Stappenplan



Overheid stopt uitkering op  
18e verjaardag van jongste kind
Als jouw partner (ondanks de strenge 
voorwaarden) recht heeft op een Anw 
uitkering van de overheid, dan stopt  
deze uitkering op de 18e verjaardag van  
het jongste kind. Daarom kun je ervoor  
kiezen om de verzekering van Forward  
niet direct na jouw overlijden te laten  
uitkeren, maar vanaf de 18e verjaardag  
van het jongste kind. Dan sluit de ver
zekering namelijk naad loos aan op de  
uitkering van de overheid, en voorkom  
je een financiële terugval bij jouw na
bestaanden. Op pagina 4 zie je hier  
een voorbeeld van.

Inkomen van jouw  
achterblijvende partner
Om te bepalen of jullie deze verzekering  
nodig hebben, is het belangrijk dat je een 
goed beeld hebt van het inkomen van  
jouw achterblijvende partner.  
 
Dit kan bestaan uit:
•  Eigen salaris of uitkering
•  Partnerpensioen en wezenpensioen  

van het Unileverpensioenfonds  
(zie hieronder)

•  Anwuitkering van de overheid, áls jouw 
partner hiervoor in aanmerking komt

•  Kinderbijslag

Is het verstandig om deze  
verzekering af te sluiten?
De kans dat je partner na jouw overlijden 
géén (volledige) Anwuitkering van de over
heid krijgt, is best groot (zie de voorwaarden  
hiernaast). Hierdoor kan jouw partner met 
financiële problemen te maken krijgen. 
Dit kun je voorkomen met onze Anwgat 
verzekering. 
 

Hoogte partnerpensioen

Voorwaarden 
Anwuitkering  
van de overheid

De hoogte van het partner en wezenpensioen van het Unilever Pensioenfonds  
vind je terug op jouw jaarlijkse pensioenoverzicht (UPO) én op Mijn Pensioen,  
jouw persoonlijke digitale omgeving. Kijk er eens naar. Dat helpt je om in te schatten 
hoe hoog het inkomen van jouw partner wordt als jij onverhoopt komt te over lijden.
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ANWgat verzekering:
nodig of overbodig?
Wanneer jouw partner zelf niet voldoende inkomen heeft, kan een aanvulling  
nodig zijn. Heb je kinderen? Kijk dan ook naar de financiële situatie vanaf de 
18e verjaardag van het jongste kind.

mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl

svb.nl

De hoogte van de Anwuitkering van  
de overheid is inkomensafhankelijk.  
Een nabestaande komt hier bovendien 
alleen voor in aanmerking als deze een  
kind onder de 18 jaar verzorgt. De uit
kering stopt zodra het jongste kind  
18 jaar wordt.

Hoogte Anw-uitkering 
De Anwuitkering van de overheid 
is maximaal € 1.262 (2021) bruto per 
maand. Als jouw partner zelf betaald  
werk heeft, wordt de Anwuitkering 
gekort. Dat gebeurt al als dit inkomen 
hoger is dan € 825 bruto per maand.  
Op pagina 4 zie je hier een voorbeeld 
van. 

Let op:  
Een WW of WIAuitkering wordt 
geheel in mindering gebracht op de 
Anwuitkering.
 
Meer informatie vind je op de website  
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

‘Vaak is er geen recht
op een Anwuitkering
van de overheid’

‘Je kunt ervoor kiezen om de 

verzekering van Forward niet 

direct na jouw overlijden te 

laten uitkeren, maar vanaf 

de 18e verjaardag van het  

jongste kind’

‘De hoogte van de Anw 

uitkering van de overheid  

is inkomensafhankelijk’

https://mijnpensioen.unileverpensioenfonds.nl
https://www.svb.nl/


De premie
De bruto premie in een jaar is afhankelijk van de leeftijd die je in dat jaar  
bereikt en van de twee keuzes die je maakt. In het overzicht hieronder zie  
je de verschillende premies. De premie wordt maandelijks op jouw bruto  
salaris ingehouden; netto betaal je dus minder.

Premietabel 
(bruto p/mnd)

Pensioen direct na overlijden Pensioen als jongste kind 18 wordt

€ 1.200 p/mnd € 600 p/mnd € 1.200 p/mnd € 600 p/mnd

Leeftijd tot 30 € 9,00 € 4,50 € 3,00 € 1,50

30 t/m 34 € 12,00 € 6,00 € 4,00 € 2,00

35 t/m 39 € 15,00 € 7,50 € 7,00 € 3,50

40 t/m 44 € 22,00 € 11,00 € 14,00 € 7,00

45 t/m 49 € 32,00 € 16,00 € 28,00 € 14,00

50 t/m 54 € 44,00 € 22,00 € 44,00 € 22,00

55 t/m 59 € 57,00 € 28,50 € 57,00 € 28,50

60 t/m 64 € 61,00 € 30,50 € 61,00 € 30,50

65 en ouder € 52,00 € 26,00 € 52,00 € 26,00

‘De premie wordt maandelijks 
op jouw bruto salaris ingehouden; 
netto betaal je dus minder’
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Denk je dat een aanvulling voor jouw partner verstandig is? Sluit dan 
de Anw-gat verzekering van Forward af. Hierbij heb je twee keuzes:

Verzekering biedt  
twee keuzes

Keuze 1:  
Wanneer gaat de aanvulling in?
De aanvulling kan ingaan direct na jouw overlijden óf op  
het moment dat het jongste kind 18 jaar wordt. Op dat laatste  
moment vervalt het recht op een Anwuitkering van de overheid.
 
 
Keuze 2:  
Hoe hoog moet de aanvulling zijn?
Je hebt de keuze tussen een aanvulling na jouw overlijden van  
€ 600 of van € 1.200 bruto per maand.



Zodra je de verzekering via Forward hebt afgesloten is jouw partner verzekerd  
van een extra bedrag bij jouw overlijden. De verzekering moet wel zijn afgesloten  
binnen drie maanden na:
• indiensttreding
• aanvang relatie, of 
• geboorte van een kind

Let op: 
Sluit je de verzekering later af (dus na bovengenoemde periode van drie maanden)?  
Dan geldt er een voorbehoud als je binnen een half jaar na afsluiten komt te overlijden.  
In dat geval keren wij alleen uit als het overlijden op het moment van afsluiten niet was  
te voorzien. 

Verder gelden de volgende regels:
• De aanvulling is inkomensonafhankelijk, en wordt dus altijd ongekort uitgekeerd.
• De aanvulling gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin je overlijdt  

óf op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het jongste kind 18 jaar 
wordt (afhankelijk van jouw keuze). 

• Nadat de aanvulling is ingegaan geldt hiervoor het verhogingsbeleid van Forward.  
Die regels vind je op onze website onder Pensioenregeling > Indexatiebeleid. 

• De aanvulling eindigt wanneer jouw partner de AOWleeftijd bereikt, die volgens  
de wet geldt op het moment van jouw overlijden.

• Je kunt de verzekering op elk moment wijzigen of stopzetten. 
• Bij uitdiensttreding wordt de verzekering automatisch beëindigd. 

Dit zijn onze  
voorwaarden
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Voorbeeld
Ton (36) komt in dienst bij Unilever en heeft samen met Miranda (34) een kind, Bryan (8).  
Ton verdient € 3.500 bruto per maand. Miranda werkt parttime en verdient € 1.500 per 
maand.

Zonder de verzekering van Forward
Als Ton komt te overlijden, heeft Miranda recht op een Anwuitkering van de overheid tot 
de 18 e verjaardag van Bryan. Die uitkering is inkomensafhankelijk, en zou bij haar huidige  
inkomen € 750 bruto per maand zijn. Verder heeft Miranda recht op een partnerpensioen  
van Forward van € 1.000 per maand; voor Bryan is er een wezenpensioen (tot 21 jaar) van  
€ 200 per maand. Vanaf de 18 e verjaardag van Bryan is het inkomen van Miranda € 750  
lager. Dan vervalt immers haar recht op een Anwuitkering van de overheid. 

Met de verzekering van Forward
Ton en Miranda sluiten een Anwgatverzekering af voor een aanvulling van € 600  
per maand. Zij kiezen ervoor om dit op de 18 e verjaardag van Bryan te laten ingaan, 
mocht Ton komen te overlijden. De premie is dan € 3,50 bruto per maand.

Verschil met en zonder Anw-gat verzekering
Zo ziet het inkomen van Miranda er na het overlijden van Ton uit:

* tot 21e verjaardag van kind.

Kind nog geen 18 jaar Kind wordt 18 jaar

Anwuitkering overheid € 750 

Forward partnerpensioen € 1.000 € 1.000

Forward wezenpensioen € 200 € 200*

Salaris Miranda € 1.500 € 1.500

Totaal zonder aanvulling € 3.450 € 2.700

Anwgat pensioen € 600

Totaal met aanvulling € 3.300



Neem dan gerust contact op met  
onze PensioenInfolijn: (010) 439 44 73
pensioen.infolijn@unilever.com
unileverpensioenfonds.nl 

Stichting Algemeen  
Pensioenfonds Unilever  
Nederland  
 
Postbus 2071, 3000 CB Rotterdam

Deze folder is op zorgvuldige wijze tot  
stand gekomen. De informatie hierin is een  
verkorte en vereenvoudigde weergave van  
de pensioenreglementen van Forward en  
Progress. Het pensioenreglement is bepalend.  
Je kunt daarom geen rechten ontlenen aan  
deze folder. Jouw pensioen bij Forward  
is een onderdeel van het Unileverarbeids- 
voorwaardenpakket.

Versie april 2021

Vragen?

Verzekering  
afsluiten?

1. Ga naar de website van Forward en print het Anw-keuzeformulier:  
unileverpensioenfonds.nl/unilever/assets/File/Forms/ANW.pdf. 

 

2. Vul het formulier in en stuur het ondertekend naar ons op  
(per post of per e-mail).

 

3. Je krijgt daarna van ons een bevestiging dat de verzekering  
is ingegaan.

https://www.unileverpensioenfonds.nl/unilever/assets/File/Forward/Formulieren/Formulier_ANW_Forward.pdf
https://unileverpensioenfonds.nl/unilever/assets/File/Forms/ANW.pdf

