Een tijdelijk hoger
nabestaandenpensioen
Kent u de verzekeringsmogelijkheden?
VERZEKERING • BEDRIJFSRISICO • HYPOTHEEK • PENSIOEN

Weet u wat er gebeurt met uw inkomen
als u eerder dan verwacht overlijdt?

Zicht beheert de pensioenregeling van uw werkgever. Dat is gelukkig geregeld.
Maar stel, u overlijdt eerder dan verwacht? Wat dan? Dan krijgt uw partner een
nabestaandenpensioen, maar is dat voldoende?
Algemene nabestaandenwet – hoe zit dat?

Voorwaarden Anw

Als u overlijdt vóór uw AOW-

van maximaal 70% van het netto minimumloon tot aan de AOW-datum.

gerechtigde leeftijd, dan kunt u

Dit recht is er als uw partner:

mogelijk terugvallen op de

• kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar.

Algemene nabestaandenwet, ofwel

• minimaal 45% arbeidsongeschikt is.

Het kan zijn dat uw partner, na uw overlijden, recht heeft op een uitkering

Anw. Deze regeling versoberde de
afgelopen jaren behoorlijk, waardoor

Voldoet uw partner aan een van deze eisen? Dan is het afhankelijk

partners steeds vaker geen uitkering

van zijn/haar inkomen of een uitkering volgt:

vanuit de overheid ontvangen.

• Is er een maandinkomen van bruto € 2.556,57 (2018) of meer?

Ook er zijn steeds meer voorwaarden

Dan wordt de Anw-uitkering volledig gekort.

waaraan u moet voldoen.

Ligt het bruto maandinkomen van uw partner tussen € 789,en € 2.556,57,- (2018), dan wordt slechts een deel van de
Anw-uitkering betaald.

Anw is tijdelijk
De uitkering loopt zolang uw partner leeft, maar nooit langer dan een
van de volgende gebeurtenissen:
• uw partner bereikt de AOW-leeftijd.
• uw partner hertrouwt of gaat samenwonen.
• uw jongste kind wordt 18 jaar of gaat tot het huishouden van een
ander behoren.
• uw partner is niet langer 45% of meer arbeidsongeschikt.

Nabestaandenpensioen
Uw werkgever regelt een nabestaandenpensioen. In veel gevallen is dit

Heeft u interesse?

pensioen – en daarmee het inkomen van uw achterblijvende partner – te

Heeft u vragen? Of wilt u zich

laag. U kunt een extra tijdelijk nabestaandenpensioen meeverzekeren,

aan- of afmelden voor de

dat loopt tot de AOW-leeftijd van uw partner. Dit noemen we de

Anw-hiaatverzekering? Neem

Anw-hiaatverzekering.

contact op met uw werkgever.

Anw-hiaatverzekering
Een Anw-hiaatverzekering sluit u af als tijdelijke aanvulling van het
nabestaandenpensioen tot de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner.
De uitkering is een bedrag dat meestal overeenkomt met de wettelijke
Anw-uitkering van € 15.166,- bruto per jaar (2018). Dit bedrag komt
bovenop het al verzekerde nabestaandenpensioen.
Graag geven we een voorbeeld ter illustratie.
Maarten is getrouwd met Marieke. Het inkomen van Maarten is € 35.000,per jaar. Bij overlijden van Maarten, blijft voor Marieke 25% van zijn
inkomen (€ 8.775,-) in de vorm van een nabestaandenpensioen over.
Is dat voldoende om alle kosten te kunnen betalen? Het antwoord op
deze vraag is natuurlijk ook afhankelijk van haar eigen inkomen en
de Anw-uitkering. Maar door een verzekering voor een tijdelijk hoger
nabestaandenpensioen af te sluiten, komt de nabestaandenuitkering op
€ 8.775,- + € 15.166,- = € 23.941,- (68%).

100%
Salaris werknemer
€ 35.000,-*

68%

Verzekering voor een tijdelijk hoger
nabestaandenpensioen (Anw-hiaatverzekering)
€ 15.166,-*

25%

* alle bedragen zijn bruto per jaar

Wie betaalt?
Meestal betaalt u zelf de premie. Soms betaalt uw werkgever
(een deel van) de premie.

Belastingvoordeel
Er zit een belastingvoordeel aan het betalen van de premie. De premie
wordt op uw bruto salaris in mindering gebracht, voordat de loonheffing
wordt berekend. De uitkering is wel weer belast.

Nabestaandenpensioen
€ 8.775,-*

Over Zicht
Wij helpen u bij het maken van
bewuste keuzes over financiële
risico’s. Bijvoorbeeld door samen
goed vooruit te kijken. En door
uw wensen en situatie in kaart
te brengen. Maar ook door na
te denken over verschillende
oplossingen.
Dit doen we met persoonlijk
advies en financiële producten
die aansluiten bij de fase van uw
(zakelijk) leven. Daardoor kunt u
zich richten op de dingen waar
het in uw leven écht om draait.
Dat is gelukkig geregeld!
Zicht heeft meer dan 100 jaar
ervaring met onafhankelijke
advisering van bedrijven en
particulieren. Vandaag de dag zijn
we één van de toonaangevende
adviesbedrijven van Nederland en
onderdeel van NN Group. Vanuit
vestigingen door heel Nederland
adviseren onze 500 deskundige
medewerkers u graag.
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