
ANW AanvullingsPensioen
Een goed inkomen voor uw partner wanneer u iets overkomt

Het ANW Aanvullings
pensioen is een pensioen
regeling die ervoor  
zorgt dat uw partner 
een extra inkomen heeft 
wanneer u iets overkomt. 
Uw werkgever biedt 
u de mogelijkheid om 
deel te nemen aan deze 
pensioenregeling.

Extra bescherming van uw gezinsinkomen
Wanneer u overlijdt, krijgt uw partner misschien een uitkering van de overheid. Dat staat 
in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Maar vaak komt een partner hier niet voor 
in aanmerking. De Anw keert namelijk alleen onder bepaalde voorwaarden uit en is 
ook afhankelijk van andere inkomsten van uw partner. Via het pensioenfonds is er een 
nabestaandenpensioen voor uw partner geregeld. Maar dat is meestal niet genoeg om 
van rond te komen. Door het wegvallen van de Anw-compensatie van pensioenfonds 
ABP is het inkomen voor nabestaanden ook versoberd. Het ANW AanvullingsPensioen 
van Loyalis vult na uw overlijden het inkomen van uw partner aan tot de AOW-leeftijd. 
Hierdoor blijft uw nabestaande financieel verzorgd achter met een vast, aanvullend 
inkomen per jaar.

Loyalis, aanvullend op wat er al is 
Loyalis is een verzekeraar die voortkomt uit de wereld van pensioen en sociale 
zekerheid. Daarom kennen wij uw cao en pensioenregeling. We weten wat er al 
geregeld is en wat nog niet. Dat is voordelig. Want door aan te vullen op wat u al hebt, 
bent u niet onnodig verzekerd. 

Voordelen van de regeling:
  Altijd een gegarandeerde uitkering, onafhankelijk van het inkomen van uw partner
  De einddatum van de uitkering is gelijk aan de AOW-leeftijd van uw partner
  Is de uitkering ingegaan en stijgt de AOW-leeftijd? Dan loopt de uitkering door tot 

de nieuwe AOW-leeftijd
 Bij uitdiensttreding kan de dekking via een individuele verzekering worden voortgezet
  Geen medische selectie bij aanmelding binnen 3 maanden na ingangsdatum 

overeenkomst, datum indiensttreding of aanvang partnerrelatie
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‘Ik wil het inkomen 
van mijn gezin
extra beschermen’



Wat kost de regeling?
Uw werkgever heeft met ons een collectieve overeenkomst gesloten voor 
het ANW AanvullingsPensioen. Daardoor geldt een gunstige premie.
De premie is voor iedereen anders. Deze is namelijk afhankelijk van  
de hoogte van de gekozen uitkering en uw actuele leeftijd. De premie 
stijgt naarmate u ouder wordt. De premie wordt elk jaar op 1 januari 
opnieuw vastgesteld. 

Houdt uw werkgever de 
premie in op uw brutoloon? 
Dan hoeft u hierover geen 
belasting en sociale  
premies te betalen.  
U betaalt dus netto minder. 
Over de uitkering draagt 
uw nabestaande belasting 
af in box 1.

www.loyalis.nl

Wat houdt de regeling in?
Uw werkgever biedt u de mogelijkheid aan om deel te nemen aan deze regeling. U bepaalt zelf of u 
aan deze regeling wilt deelnemen. De uitkering uit het Loyalis ANW AanvullingsPensioen gaat in op 
de dag na uw overlijden. Uw partner ontvangt dan een aanvullende uitkering van Loyalis tot aan de 
AOW leeftijd. De uitkering stopt als uw partner eerder overlijdt. Het Loyalis ANW Aanvullings Pensioen 
is een pensioenregeling op risicobasis. Dit houdt in dat er dekking is zolang er premie wordt betaald. 
Als de deelname aan de pensioenregeling eindigt, bijvoorbeeld omdat u uit dienst gaat, dan vervalt 
de aanspraak op partnerpensioen zonder waarde. U bouwt dus geen spaarpotje op. Dit betekent dat  
bij overlijden na beëindiging van de deelname uw partner geen uitkering krijgt.
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