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Anw-pensioen

Financiële zekerheid voor uw gezin, via uw werkgever
U hoopt natuurlijk in goede gezondheid oud te worden. Maar niemand weet wat de toekomst
brengt. Als u zou overlijden, leidt dit al snel tot een forse vermindering van het inkomen van
de achterblijvers. Daarom kunt u nu via uw werkgever zelf een goede voorziening regelen.
Een veilig gevoel!

Wettelijke uitkering

Reken niet te veel op de overheid

Als u zou overlijden kan uw partner een beroep doen op de Algemene nabestaandenwet (Anw).
Maar uw partner heeft alleen recht op een Anw-uitkering van de overheid als:
- uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft, en
- uw partner aan één van de volgende voorwaarden voldoet:
- uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar
- uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Lage uitkering en ook nog eens afhankelijk van het inkomen
De Anw-uitkering bedraagt 70% van het minimumloon. Deze uitkering is € 1.398,11 bruto per
maand (2023). Maar als uw partner meer verdient dan € 878,10 bruto per maand wordt de
uitkering verlaagd. En bij een inkomen vanaf € 2.799,35 bruto per maand is er helemaal geen
recht op een uitkering.

De oplossing

Aanvulling met Anw-pensioen via uw werkgever

Vaak is er al een uitkering verzekerd voor de nabestaanden via de basispensioenregeling van uw
werkgever. Maar dat is niet altijd voldoende. Daarom biedt uw werkgever u de mogelijkheid om
onder gunstige voorwaarden een aanvulling te regelen met het Anw-pensioen van De Goudse.
Als u deelneemt aan deze collectieve regeling en overlijdt, ontvangt uw partner een maandelijks
bedrag. Deze uitkering loopt door totdat uw partner de AOW-leeftijd bereikt, ook als de AOWleeftijd in de toekomst verder wordt verhoogd. Deze uitkering staat los van een eventuele uitkering
die uw partner van de overheid ontvangt.

Fiscaal voordeel
Als u kiest voor deelname aan het Anw-pensioen en hiervoor bij uw bedrijf een eigen bijdrage
geldt, wordt de premie ingehouden op uw brutosalaris. Netto betaalt u hierdoor meestal 36,93%
tot 49,50% minder. Hoe groot uw belastingvoordeel is, hangt af van de hoogte van uw salaris.
Een eventuele uitkering aan de nabestaande wordt belast.

Mee doen?

Uw werkgever helpt u graag verder

Wilt u deelnemen aan het Anw-pensioen? Geef dit dan door aan uw werkgever.

Rekenvoorbeeld

Belangrijke extra zekerheid

Jeroen en Sophie zijn getrouwd en hebben twee kinderen onder de 18 jaar. Jeroen verdient bruto
€ 38.000,- per jaar en Sophie € 15.000,-. In totaal dus € 53.000,-.

Inkomen zonder deelname aan Anw-pensioen
Wanneer Jeroen komt te overlijden, is er via de basispensioenregeling van Jeroen € 5.000,partnerpensioen opgebouwd. Wanneer hij niet deelneemt aan het Anw-pensioen, betekent dit
voor Sophie het volgende.
Jaarinkomen Sophie
Partnerpensioen door overlijden Jeroen
Wettelijke Anw-uitkering tot het jongste kind 18 jaar wordt
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Dit betekent voor Sophie een inkomensdaling van ruim 36%: € 19.198,- per jaar. Als het jongste
kind 18 jaar wordt, vervalt de wettelijke uitkering. Zij moet dan rondkomen van € 20.000,-, terwijl
ze op dat moment wellicht juist extra uitgaven heeft omdat haar kind gaat studeren.

Inkomen met deelname aan Anw-pensioen
Als Jeroen op het moment van overlijden deelnam aan het Anw-pensioen via zijn werkgever,
krijgt Sophie een uitkering uit het Anw-pensioen van € 17.859,- per jaar. Haar totale jaarinkomen is
hierdoor € 51.661,-.
Als het jongste kind 18 wordt stopt de uitkering van de overheid. Maar de uitkering van het
Anw-pensioen loopt dan door tot Sophie de AOW-leeftijd bereikt. Haar inkomen is
dan € 37.859,- bruto.
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Wij zijn …
Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als
kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm
gegroeid en is er veel veranderd. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk
familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart.
Verzekeringen voor ondernemers
Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan
het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische
verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap.
Onafhankelijke adviseurs
Onze samenleving wordt steeds ingewikkelder. Particulieren en ondernemers hebben behoefte aan
iemand die hen kent en een advies geeft dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en
mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in
staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen.
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Uw adviseur

