Anw-compensatie vervalt: wat zijn de mogelijkheden?
Namens werkgever Sector Rijk informeren we u over het volgende:

De huidige Anw-compensatie van het ABP vervalt per 1 mei 2018. Dit is onderdeel van een aantal
afspraken om de ABP-regeling te vereenvoudigen. Een van de andere afspraken is een verhoging van
het partnerpensioen en het wezenpensioen voor alle deelnemers. De wijziging is afgesproken in de
Pensioenkamer (dit is het overleg van sociale partners over pensioen).
De wijziging betekent dat als u ná 30 april 2018 overlijdt, uw partner niet meer in aanmerking komt
voor Anw-compensatie (www.abp.nl/anw) . Alle ABP-deelnemers met een partner jonger dan de
AOW-leeftijd hebben hierover eind 2017 van ABP een brief (per post of per mail) ontvangen.

Wat is Anw-compensatie?
Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Deze wet kent aan nabestaanden soms een recht op
een nabestaandenuitkering van de overheid toe. Deze eventuele Anw-uitkering wordt uitbetaald
door de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl ). Als uw partner géén of beperkt recht heeft op een
Anw-uitkering, dan bestond voor ABP-verzekerden recht op een compensatie hiervoor.
U kunt op MijnABP lezen wat voor uw partner de maximale Anw-compensatie is als u overlijdt vóór 1
mei 2018. (Log in met DigID, kijk onder 'volledig pensioenoverzicht', en vervolgens bij
“nabestaandenpensioen”). Als uw partner geen recht heeft op Anw-compensatie, bestaat er mogelijk
wel recht op een aanvulling op het ABP nabestaandenpensioen, als u pensioen heeft opgebouwd
vóór 1996 (zie onder 2).

Wat zijn de mogelijkheden?
Na het vervallen van de Anw-compensatie zijn er vier mogelijkheden:
1.
2.
3.
4.

U komt in aanmerking voor de ABP uitzonderingsregeling.
U hebt recht op een aanvulling op het ABP nabestaandenpensioen.
U besluit dat het verzekeren van het ANW-hiaat in uw geval niet nodig is.
U sluit een “Anw-hiaatverzekering” af, individueel of via de collectieve verzekering via
elipsLife (al dan niet in combinatie met mogelijkheid 4).

1. U komt in aanmerking voor de ABP uitzonderingsregeling
Er is een uitzondering voor ABP-deelnemers die vóór 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn en zich
daardoor voor 1 mei 2018 niet kunnen verzekeren. Ook zijn er bepaalde uitzonderingsituaties voor
ABP-deelnemers die zich om een andere reden niet voor 1 mei 2018 kunnen verzekeren en die niet in
aanmerking komen voor de collectieve verzekering van de werkgever. Dan blijft voor de partner het
recht op Anw-compensatie bestaan volgens de oude voorwaarden. Als dit voor u het geval is, meldt
dat zo snel mogelijk bij het ABP (www.abp.nl/anw ). Ook als u hierover twijfelt!

2. U hebt recht op een aanvulling op het ABP nabestaandenpensioen
ABP heeft ook een regeling voor een aanvulling op het ABP nabestaandenpensioen als:
- u pensioen heeft opgebouwd voor 1996 en
- uw (ex-)partner geen recht heeft op Anw en
- uw (ex-)partner niet in aanmerking komt voor Anw-compensatie van ABP en dus ook niet voor de
uitzonderingsregeling.

Uw (ex-)partner hoeft deze aanvulling niet aan te vragen bij ABP. Na overlijden wordt deze
automatisch uitgekeerd als wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze aanvulling stopt als de
nabestaande de AOW-leeftijd bereikt of alsnog recht krijgt op een Anw-uitkering van de SVB.
De hoogte van deze aanvulling hangt af van het aantal jaren dat er pensioen is opgebouwd bij ABP
voor 1996. De exacte hoogte wordt pas bepaald na overlijden.
Klik hier (www.abp.nl/anw) voor informatie van het ABP over deze aanvulling.

3. U besluit dat het verzekeren van het ANW-hiaat niet nodig is.
Of het nodig is het eventuele Anw-hiaat te verzekeren hangt af van uw persoonlijke
omstandigheden. Misschien bent u al voldoende verzekerd en/of hebt u geen aanvullende financiële
verzekering nodig. Overleg bij twijfel hierover met een (financiële) adviseur van uw eigen keuze. Uw
werkgever en elipsLife geven hierover geen advies.

4. U sluit een “Anw-hiaatverzekering” af, individueel of via de collectieve verzekering van elipsLife
Collectieve verzekering
Mede op verzoek van de bonden heeft het ministerie van BZK voor het personeel van de sector Rijk
afspraken voor een Anw-hiaatverzekering gemaakt met verzekeraar elipsLife. Deze verzekering
maakt het mogelijk uzelf op basis hiervan te verzekeren. De verzekering geldt voor de komende drie
jaar. Na drie jaar besluiten het ministerie van BZK en elipsLife of de verzekering wordt voortgezet.
Wordt de verzekering niet voortgezet, dan vervalt deze verzekering ook voor u. De verzekering
vervalt ook bij beëindiging van uw dienstverband. In beide gevallen kunt u dan wel een offerte
aanvragen voor individuele voortzetting van de verzekering.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor deze verzekering via de website van elipsLife
(www.elipsLife.com/nl/nld) .
Op deze website vindt u alle informatie over de collectieve verzekering die is afgesproken. Daarin
staat ook vermeld wat u moet doen als u de verzekering wilt afsluiten.

Geen medische keuringen
Bij het ingaan van de Anw-verzekering worden geen medische vragen gesteld. U sluit zelf de Anwhiaatverzekering bij elipsLife af en u betaalt zelf rechtstreeks de premie aan de verzekeraar. De
werkgever is geen tussenpersoon.

Uitkering
Bij tijdige aanmelding heeft uw partner aanspraak op een netto Anw-uitkering als u overlijdt tijdens
de looptijd van de verzekering.

Carenzperiode
Voor de af te sluiten verzekering geldt een zogenoemde carenzperiode: als u binnen één jaar
overlijdt, heeft uw nabestaande geen recht op een uitkering als het overlijden het gevolg is van een
op de aanvangsdatum van de verzekering bestaande en bekende aandoening, ziekte, klacht of
gebrek waarvan te verwachten was dat u daaraan zou overlijden.

Individuele verzekering
Wilt u zich liever individueel verzekeren, dan kunt u zich ook wenden tot andere verzekeraars.

