
Anw-compensatiemodule overheids- 
en onderwijspersoneel vervalt. Wat nu?

Als uw werknemer overlijdt kunnen zijn of haar partner en/of kinderen recht hebben op een 

wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). 
Ontvangt uw partner nog geen AOW? En ontvangt de partner geen of maar een gedeeltelijke  
Anw-uitkering van de overheid? Dan vulde ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan.

 

Deze compensatie vervalt echter per 31 januari 2018 
Zowel jonge als oudere gezinnen zullen hiervan financieel nadeel hebben omdat de overheid  
slechts in beperkte situaties een Anw-uitkering verstrekt. Daarnaast is het zo, dat als uw werknemer 
na 1 februari 2018 overlijdt en de partner nog werkzaam is, dat de uitkering wordt gekort. We 
spreken in dit verband van een Anw-hiaat. 

Wat betekent het wegvallen van de Anw-compensatiemodule? 
Het wegvallen kan grote gevolgen hebben voor de partner, afhankelijk van hoe lang hij/zij al 

pensioen opbouwt bij ABP. Bestaande Anw-compensaties blijven doorlopen volgens de oude 
voorwaarden. De Anw-compensatie varieerde van enkele tientjes tot honderden euro’s per maand. 

In de ‘MijnABP’ konden de ABP-deelnemers zien wat de maximale hoogte van de Anw-compensatie 
voor hun partner kon zijn. Nu de compensatie voor nieuwe overlijdenssituaties wegvalt na 1 februari, 
ontstaat bij veel deelnemers dus een Anw-hiaat. 

Wat is een Anw-Hiaatpensioen en voor wie geldt het? Om het nabestaandenpensioen gat aan te 
vullen, biedt de Anw-Hiaatpensioen uitkomst. Een Anwhiaat-pensioen is een pensioen dat na het 
overlijden van uw medewerker maandelijks een bedrag aan zijn/haar partner uitkeert totdat deze 
partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. 

Afhankelijk van de individuele situatie van de werknemer kan hij/zij zelf beslissen of hij/zij wil 

deelnemen aan dit Anw-Hiaatpensioen. Het is een verzekering op risicobasis. Aon biedt uw 
werknemers twee alternatieven, te weten: een variant met een verzekerd bedrag van EUR 15.500 en 
een variant met verzekerd bedrag van EUR 7.500. 

Completere dekking dan het ABP 
De Anw-hiaatpensioenregeling voorziet in een directe uitkering bij overlijden aan de nabestaande, 
tot AOW-leeftijd. Op deze uitkering worden geen kortingen toegepast en bij hertrouwen en 
samenwonen loopt de uitkering gewoon door. Tevens zullen er geen medische waarborgen worden 
gevraagd. Kortom, een veel completere dekking dan bij het ABP. 

Nabestaandenpensioen aanvullen met de Anw-hiaatpensioenregeling 
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Vragen?
Indien u graag meer informatie wilt 
over het Anw-Hiaatpensioen, neem dan 
contact op met:

 
Onderwijs
Henri Damen
Senior Account Manager
06 138 174 17
henri.damen@aon.nl

Ruud van Houten
Senior Account Manager
06 148 754 25
Ruud.van.houten@aon.nl 

Verus
Carola van der Meeren RPA
Adviseur verzekeringen
06- 21818453
cvandermeeren@verus.nl

aon.nl/pensioen


