Vraag & Antwoord
Behorend bij artikel ‘Sector Rijk biedt collectief alternatief voor vervallen Anw-compensatie’



Wat is een nabestaandenuitkering Anw?

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning
van de overheid na het overlijden, voor de partner (en/of voor wezen). De Sociale Verzekeringsbank
betaalt de nabestaandenuitkering uit. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen
voor de nabestaandenuitkering Anw zijn:
-

U zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of
U bent minimaal 45% arbeidsongeschikt

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner. Kijk voor meer
informatie op www.svb.nl/int/nl/anw



Wat is Anw-compensatie?

Indien u geen of een verminderd recht heeft op een ANW-uitkering komt uw partner bij uw
overlijden voor 1 mei 2018 in aanmerking voor ANW-compensatie van het ABP. De Anw-compensatie
is afhankelijk van het aantal jaren waarover pensioen is opgebouwd en bedraagt maximaal € 11.500,bruto per jaar of € 540,- netto per maand. Kijk op mijnabp.nl hoe hoog de Anw-compensatie voor u
is. De ANW-compensatie eindigt voor de partner jonger dan 40 jaar na 12 maanden, anders bij het
aangaan van een nieuw partnerschap of bij het bereiken van de AOW-leeftijd.


Wanneer vervalt de Anw-compensatie van het ABP?

De Anw-compensatie vervalt per 1 mei 2018. Als u ná 1 mei 2018 overlijdt, komen uw nabestaanden
niet meer in aanmerking voor de Anw-compensatie van het ABP. Mogelijk bestaat er wel recht op
een aanvulling (www.abp.nl/anw ) op het ABP nabestaandenpensioen. Dit is het geval als u
dienstjaren heeft voor 1996.


Wat is een Anw-hiaatverzekering?

Een Anw-hiaatverzekering is een risicoverzekering tegen de financiële gevolgen van een bepaald
risico, in dit geval het risico van overlijden. Een risicoverzekering keert alleen uit als de verzekerde
overlijdt tijdens de looptijd van de verzekering. Er wordt geen kapitaal opgebouwd. De verzekering
keert niets uit, als u aan het eind van de looptijd van de verzekering niet bent overleden. Dit geldt
ook voor de betaalde premies. Die krijgt u niet terug.


Is een individuele nabestaandenvoorziening nodig?

Dit is afhankelijk van meerdere factoren:
-

-

De inkomenssituatie van uw partner. Denk hierbij niet alleen aan het inkomen van uw
partner, maar ook aan het partner- en wezenpensioen en mogelijk recht op aanvullend
nabestaandenpensioen van ABP
Vaste lasten
Levensverzekeringen en overlijdensrisicoverzekeringen gekoppeld aan de hypotheek
De AOW-leeftijd van uw partner
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Kan ik een Anw-hiaatverzekering afsluiten?

U kunt een collectieve of een individuele Anw-hiaatverzekering afsluiten. De werkgever heeft de
mogelijkheden voor een collectieve verzekering voor medewerkers onderzocht. U kunt via elipsLife
een Anw-hiaatverzekering afsluiten. De verzekering komt wel voor eigen rekening.


Wat is het aanbod van een Anw-hiaatverzekering bij elipsLife?

Zie website van elipsLife (www.elipsLife.com/nl/nld) voor meer informatie.


In de informatie van elipsLife wordt gesproken over een carenzperiode. Wat is dat?

Dat is een standaardclausule van verzekeraars. De carenzperiode omvat de bepaling dat in het geval
een verzekerde binnen één jaar na aanvang van het risico overlijdt, om in aanmerking te komen voor
de uitkering van een nabestaandenuitkering door de begunstigde, aannemelijk gemaakt dient te
worden dat het overlijden niet het gevolg is van een op de aanvangsdatum van het risico bestaande
en bekende aandoening, ziekte, klacht of gebrek. De carenzperiode start op het moment dat de
premiebetaling start.

Overige informatie en vragen?
Voor overige informatie kunt u terecht bij elipsLife (www.elipslife.com/nl/nld )
Het betreft géén dienstverlening van P- Direkt , daarom kunt u niet terecht bij het P-Direkt
ContactCenter .
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