
 

 

 

 
 

 

Vrijwillige ANW-verzekering vanaf februari 2018 

 

Politiemedewerkers kunnen zich desgewenst vanaf 1 februari 2018 bij Loyalis 

verzekeren tegen een ANW-hiaat. Dat is het resultaat van de gesprekken die de bonden 

en de werkgever de afgelopen maanden hebben gevoerd over een passend alternatief 

voor de medewerkers die vanaf 1 februari 2018 geen recht meer hebben op ANW-

compensatie van pensioenfonds ABP.  

 

De afschaffing van de ANW-compensatie voor nieuwe gevallen vanaf 1 februari 2018 is een 

gevolg van de aanpassing van de pensioenregeling van ABP waarmee sociale partners 

afgelopen zomer hebben ingestemd. Anno 2017 krijgen achtergebleven partners van 

ambtenaren tot hun eigen AOW-gerechtigde leeftijd vaak niet alleen nabestaandenpensioen, 

maar ook een aanvullende uitkering, de Algemene Nabestaandenwet- of ANW-compensatie. 

Deze compensatie wordt aan nabestaanden tot 39 jaar maximaal één jaar uitgekeerd; oudere 

nabestaanden krijgen een uitkering tot aan de eigen AOW-/pensioengerechtigde leeftijd.  

 

Hoger nabestaandenpensioen 

Op basis van de nieuwe pensioenregeling bouwen alle deelnemers voortaan een   

nabestaandenpensioen van 70 procent op. Daardoor is er vanaf 2018 geen fiscale ruimte meer 

om de ANW-compensatie te kunnen handhaven. Bij veel achterblijvende partners van 

collega’s zal dat verlies worden goedgemaakt door het opgebouwde hogere 

nabestaandenpensioen. Dat geldt niet voor de partners van ABP-deelnemers die in 2018 al 

veertig jaar of ouder zijn; zij lopen na het afschaffen van de ANW-compensatie het risico op 

een flink financieel nadeel vergeleken met de pensioenregeling zoals deze nu nog is als hun 

man of vrouw voor zijn AOW-/pensioengerechtigde leeftijd komt te overlijden. 

 

Vrijwillige verzekering 

Werkgever heeft nu dus afspraken gemaakt met Loyalis over een vrijwillige verzekering voor 

collega’s die een vervanging willen voor het vervallen van de ANW-compensatie in de 

pensioenregeling. Voor deze verzekering geldt een blanco acceptatie; er zal geen medische 

check plaats vinden. Afhankelijk van het risico dat je wilt afdekken kan er gekozen worden 

uit drie verzekerde bedragen. De premie is afhankelijk van de leeftijd en van het bedrag dat je 

wilt verzekeren. Aangezien de verzekering via de werkgever wordt aangeboden kan de 

premie ingehouden worden op het bruto salaris.  

 

 

 

 



Afsluiten 

Collega’s die aansluitend aan het wegvallen van de ANW-compensatie uit de 

pensioenregeling dekking willen voor het ANW-hiaat zullen dat voor 31 januari 2018 bij 

werkgever moeten melden. Begin januari zal het korps informatie rondsturen over de premie 

en de verzekerde bedragen waaruit je kunt kiezen. Op het KNP-intranet staat inmiddels 

uitgebreide informatie met bijbehorende FAQ's. Ook gaat het korps de pensioenambassadeurs 

informeren over de verzekering. 

 

Coulanceregeling ongeneeslijk zieken 

Eerder was al bekend geworden dat het ABP voor ongeneeslijk zieke collega’s een 

uitzondering hanteert. Voor de partner blijft het recht op de ANW-compensatie bestaan 

wanneer er sprake is van een ongeneeslijke ziekte voor 1 februari 2018. Bij ABP kan voor het 

behouden van de ANW-compensatie in geval van een ongeneeslijke ziekte een 

beoordelingsformulier worden opgevraagd via de klantenservice van het ABP. Leden die 

ernstig ziek zijn adviseert de NPB dan ook om contact op te nemen met ABP en een 

beoordelingsformulier aan te vragen en alvast in te vullen met de partner. 

 

Snel geregeld  

De NPB is tevreden over de inspanningen van de werkgever om op zeer korte termijn een 

aansluitende verzekering te realiseren als alternatief voor de ANW-compensatie. De 

vrijwillige verzekering is geen volwaardige vervanger: de premie die medewerkers zelf 

moeten betalen is niet te vergelijken met de doorsneepremie die in een pensioenregeling 

wordt betaald en waaraan de werkgever ook nog substantieel bijdraagt. Doordat bij deze 

verzekering geen medische check wordt gedaan biedt zij de collega’s die dat wensen echter 

wel een laagdrempelige mogelijkheid om zelf het risico op een ANW-hiaat te verkleinen.  

 

 

 


