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Voorbeeld 1 
Johan (35) is getrouwd met Karin (33). Hun zoon is 8 jaar. 
Johan werkt heeft een bruto jaarinkomen van € 24.000. 
Karin heeft geen betaald werk. Johan overlijdt na een 
verkeersongeval.

Karin voldoet aan de voorwaarden voor een Anw-
uitkering van de overheid: ze is jonger dan 67, ze 
ontvangt nog geen AOW, Johan werkte in Nederland en 
Karin heeft een kind jonger dan 18 jaar. Totdat hun zoon 
18 jaar wordt, heeft Karin het volgende bruto jaarinkomen, 
als haar omstandigheden niet wijzigen:

Na overlijden 
Johan Zoon 18

Na overlijden 
Johan met 
Anw-hiaat

Zoon 18 met 
Anw-hiaat

Anw-uitkering € 16.197 € 0 € 16.197 € 0

Anw-hiaat € 15.985 € 15.895

Partnerpensioen € 3.306 € 3.306 € 3.306 € 3.306

Wezenpensioen € 661 € 0 € 661 € 0

Totale inkomen € 20.164 € 3.306 € 36.149 € 19.291

Als de zoon 18 jaar wordt, voldoet ze niet meer aan de 
voorwaarden voor een Anw-uitkering. Die vervalt dan. 
Tenzij haar zoon studeert, vervalt ook het wezenpensioen 
als hij 18 jaar wordt. Van het eerdere inkomen van Karin 
blijft maar € 3.306 per jaar over. De overheid vult dat 
eventueel aan tot bijstandsniveau. Mét een Anw-
hiaatuitkering wordt haar bruto jaarinkomen € 19.291. 

Voorbeeld 2
Ingrid (50) woont samen met Kees (45). De kinderen zijn 
het huis uit. Ingrid werkt al 15 jaar en heeft een bruto 
jaarinkomen van € 30.000. Kees werkt parttime en heeft 
een bruto jaarinkomen van € 15.000.

Hun gezamenlijke bruto jaarinkomen is dus € 45.000. 
Ingrid overlijdt na een kort ziekbed. Kees voldoet niet aan 
de voorwaarden voor een Anw-uitkering, want hij heeft 
geen kind jonger dan 18 jaar en is ook niet 
arbeidsongeschikt. 

Tot zijn AOW-leeftijd heeft Kees het volgende inkomen:

Per jaar
Per jaar met 
Anw-hiaat

Eigen inkomen € 15.000 € 15.000

Anw-hiaat € 15.985

Partnerpensioen € 6.306 € 6.306

Totale inkomen € 21.306 € 37.291

Als werknemer van ANWB kunt u zich vrijwillig 
verzekeren voor Anw-hiaat. Uw partner ontvangt dan een 
extra uitkering als u overlijdt. Aan dit pensioen zijn geen 
voorwaarden verbonden.

De voordelen van de 
Anw-hiaatverzekering
1. Een beter inkomen voor uw partner 1) na uw overlijden;
2. U betaalt geen loonbelasting over de premie. De 

premie wordt ingehouden op uw bruto salaris;
3. Wordt u in de toekomst (gedeeltelijk) 

arbeidsongeschikt, dan kunt u (gedeeltelijk) premievrij 
deelnemen aan de Anw-hiaatverzekering. 

In deze brochure leggen wij uit wat Anw is, wat Anw-hiaat 
is en waarom het verstandig kan zijn om deze extra 
verzekering af te sluiten. 

Voor wie is de Algemene 
nabestaandenwet (Anw)?
Als u komt te overlijden kan het zijn dat uw partner recht 
heeft op een uitkering uit de Algemene nabestaandenwet 
(Anw) van de overheid 2). Daarvoor moet uw partner aan 
een aantal voorwaarden voldoen:
• Hij/zij is jonger dan 67 jaar én
• Hij/zij ontvangt nog geen AOW van de overheid én
• U woonde of werkte in Nederland én

 – Uw partner heeft een kind jonger dan 18 jaar. of
 – Uw partner is voor minstens 45% 

arbeidsongeschikt.

Bij het bepalen van het recht op een Anw-uitkering kijkt 
de overheid naar alle inkomsten. Al vanaf een 
maandinkomen hoger dan € 842 (2021) verlaagt de 
overheid de Anw-uitkering. Ook uitkeringen uit 
bijvoorbeeld WAO, WIA of WW trekt de overheid af van de 
Anw-uitkering. Bij een maandinkomen hoger dan € 2.709 
bruto per maand (2021) vervalt de Anw-uitkering 
helemaal. Uw partner loopt wellicht het risico dat zijn/haar 
inkomen na uw overlijden in een keer sterk daalt. U vindt 
hiernaast twee voorbeelden.

Is een aanvullende verzekering nodig?
Als uw partner zelf over een goed inkomen beschikt, 
hoeft het wegvallen van uw inkomen niet per se tot 
financiële problemen te leiden. U kunt dit het beste 
samen bepalen. Als u een Anw-hiaatverzekering afsluit, 
kunt u voorkomen dat uw nabestaanden een beroep 
moeten doen op een de bijstand. 

1) Partner: degene waarmee u voor uw pensionering bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap of een gezamenlijke huishouding hebt en die vóór uw 
pensionering als uw partner bij het pensioenfonds is aangemeld. Kijk in het pensioenreglement van ANWB voor de details.

2) Meer informatie over de Anw-uitkering vindt u op www.svb.nl. Daar kunt u eventueel ook een Anw-uitkering aanvragen.
3) Het jaarbedrag van de bruto Anw-uitkering voor een partner zonder kinderen, inclusief vakantieuitkering is € 15.985 (2021). Het verzekerde bedrag wordt 

jaarlijks verhoogd in lijn met de bruto Anw-uitkering.

Als uw partner na uw overlijden in de bijstand 
terechtkomt, kan dat namelijk vervelende gevolgen 
hebben. Alle andere inkomsten, bijvoorbeeld het 
partnerpensioen, worden van de bijstandsuitkering 
afgetrokken. Bovendien moet uw partner eerst het eigen 
vermogen opmaken. Een voorbeeld daarvan is het 
‘opeten’ van het eigen huis. 

Wat biedt de Anw-hiaatverzekering?
De Anw-hiaatverzekering biedt uw partner na uw 
overlijden elke maand een bruto-uitkering van ongeveer 
€ 1.332 3) (2021). Die komt bovenop eventueel eigen 
salaris, partnerpensioen of een Anw-uitkering. De 
uitkering stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt. 

Premie
De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld. Als u 
arbeidsongeschikt raakt, dan kunt u premievrij 
deelnemen aan de verzekering. De premie die u dan 
betaalt, is afhankelijk van de mate van uw 
arbeidsongeschiktheid. 

Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich bij uw werkgever aanmelden voor de Anw-
hiaatverzekering. Dat doet u binnen drie maanden nadat 
u in dienst komt, of als u een partner krijgt. Uw werkgever 
geeft uw aanmelding door aan De Nationale APF. 

Wanneer stopt de verzekering?
We zetten de verzekering stop als u 
• uit dienst gaat;
• met pensioen gaat;
• geen partner meer hebt;
• uw partner AOW gaat ontvangen. 

Uw werkgever geeft deze wijzigingen zo snel mogelijk 
door aan De Nationale APF. U kunt de verzekering ook 
zelf opzeggen. 

Let op: Dit is een verzekering. Dat betekent dat er geen 
geld beschikbaar is als de verzekering eindigt. 

Hebt u vragen?
Voor vragen over de Anw-hiaatverzekering kunt u ons 
bellen op 088 - 116 30 63. Op werkdagen van 8.30 uur tot 
17.00 uur. Of u mailt naar denationaleapf@azl.eu. Als u uw 
klantnummer bij de hand houdt, kunnen wij u sneller van 
dienst zijn. 


