Collectieve
Anw-hiatenverzekering
Financiële zekerheid voor de gezinnen van uw werknemers
• Uitkering voor de partner als
uw werknemer overlijdt
• Onafhankelijk van inkomsten
van de partner
• Onafhankelijk van de
gezinssamenstelling
• Gegarandeerd een uitkering

De Algemene Nabestaandenwet (Anw)
zorgt voor een basisinkomen voor mensen
die hun partner verliezen. Er zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor
een uitkering. Volgt een Anw-uitkering, dan
is die meestal niet voldoende om van rond
te komen. Nationale-Nederlanden biedt
daarom een Collectieve Anw-hiaten
verzekering aan, die de Anw-uitkering
aanvult. Wilt u de financiële gevolgen
van het Anw-hiaat voor uw werknemers
goed regelen? En zo een interessante
secundaire arbeidsvoorwaarde bieden?
Met een Collectieve Anw-hiaten
verzekering geeft u de gezinnen van uw
werknemers financiële zekerheid.

De Algemene nabestaandenwet (Anw)
Voor wie?
Overlijdt een werknemer, dan kan de partner een
Anw-uitkering van de overheid krijgen. De partner krijgt
alleen een Anw-uitkering als zij of hij nog geen AOW krijgt
en aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:
• De partner verzorgt een of meer kinderen onder de
achttien jaar of is zwanger.
• De partner is voor 45% of meer arbeidsongeschikt.
De uitkering vervalt als de partner niet meer aan een van
deze voorwaarden voldoet. De uitkering vervalt ook bij
(her)trouwen en samenwonen.
Hoe hoog?
De Anw-uitkering bedraagt 70% van het nettominimumloon. De uitkering wordt verminderd met (een deel van)
eventuele eigen inkomsten van de partner. De Anwuitkering kan ook gekort worden als op het adres van
de partner ook personen wonen die 21 jaar of ouder zijn.
Stel: uw werknemer overlijdt vóór de pensioenleeftijd. Zijn
of haar partner gaat er daardoor in inkomen op achteruit.
Omdat de partner geen Anw-uitkering krijgt of omdat de
uitkering niet voldoende is. In dat geval is er sprake van
een Anw-hiaat. De Collectieve Anw-hiatenverzekering vult
dit gat op.
Looptijd verzekerde uitkering?
Overlijdt een van uw werknemers, dan ontvangt de partner
direct een vast bedrag per jaar. De uitkering stopt als de
partner overlijdt, 68 jaar wordt of als zij of hij eerder dan
op leeftijd 68 recht heeft op een uitkering volgens de
Algemene Ouderdomswet (AOW). Vaak is dat ook het
moment dat de partner aanvullend pensioen ontvangt.

Rekenvoorbeeld 1
• Thomas verdient € 2.500,- per maand.
• Zijn partner Esther heeft geen eigen inkomen en
is niet arbeidsongeschikt;
hun kinderen zijn ouder dan achttien jaar.
• Esther heeft geen recht op een Anw-uitkering
als Thomas komt te overlijden. Ze krijgt in dit
rekenvoorbeeld dan wel een partnerpensioen
van € 1.000,- euro per maand.
• De terugval in inkomen is € 1.500,- per maand.
Rekenvoorbeeld 2
• Stel het nettominimumloon is € 1.500,-.
• Renske verdient netto € 3.000,- per maand.
• Haar man Gert zorgt voor hun twee kinderen
die jonger zijn dan achttien jaar.
• Overlijdt Renske, dan krijgt Gert een Anw-uitkering
van € 1.050,- per maand (70% van het
nettominimumloon). Hij heeft geen andere
inkomsten.
• De terugval in inkomen is € 1.950,- per maand.
• Gert komt mogelijk wel in aanmerking voor extra
kindgebonden budget. Hij ontvangt daarover dan
automatisch bericht van de belastingdienst.

Onafhankelijk dus zeker
De Collectieve Anw-hiatenverzekering biedt echt zekerheid. De hoogte van de uitkering is niet afhankelijk van
inkomsten van de partner of de gezinssamenstelling.
Het is een vast bedrag per jaar. De partner weet daardoor
precies waarop zij of hij kan rekenen als uw werknemer
overlijdt.
Ook als de partner hertrouwt of gaat samenwonen,
keert de verzekering gewoon uit. Met de Collectieve
Anw-hiatenverzekering biedt u uw werknemers dus een
zeer aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde.

Meer weten?
Neem contact op met uw adviseur of uw contactpersoon bij
Nationale-Nederlanden of bel onze Klantenservice Pensioen
op 010 513 00 29
215-90.1901

Veel informatie staat ook op www.nn.nl/zakelijk

