
Uw pensioen extra verzekeren
U kunt kiezen voor het Nabestaandenoverbruggingspensioen; 
een vrijwillige verzekering voor extra inkomen als u overlijdt. 

Pensioenfonds Avebe



Wat houdt de verzekering in? De Anw-uitkering Het nabestaanden-
overbruggingspensioen
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 Wat houdt de verzekering in?

Het pensioen bij Avebe kent een partner-  en wezenpensioen. Zo zorgt Pensioenfonds Avebe na uw  
overlijden voor een inkomen voor uw nabestaanden. Daarnaast biedt uw werkgever een Nabestaanden- 
overbruggingspensioen. Dit is een aanvulling op de Anw-uitkering (het ‘nabestaandenpensioen’ van de  
overheid) waar in de praktijk maar weinig nabestaanden recht op hebben. 

Een vrijwillige verzekering

U doet niet automatisch mee met het Nabestaanden- 
overbruggingspensioen. Het is namelijk een vrijwillige 
verzekering die door uw werkgever Avebe 
aangeboden wordt. In deze brochure leggen we de 
kenmerken van de regeling uit. U bepaalt zelf of u de 
verzekering afsluit. 

De verzekering afsluiten of stopzetten 
 
Als u de verzekering wilt afsluiten dan kunt u dit doen 
door een formulier in te vullen en op te sturen naar of  
inleveren bij HR Services van Avebe. Het formulier 
vindt u op onze website.   
 
U kunt de verzekering maandelijks stopzetten. 
Uw schriftelijke opzegging stuurt u voor de eerste van 
de maand naar HR Services. Bij beëindiging van uw 
relatie of het overlijden van uw partner kunt u de 
verzekering direct opzeggen. Dit gebeurt niet 
automatisch. 



Wel of niet meedoen?  
 
Bij het wel of niet meedoen met het Nabestaanden- 
overbruggingspensioen van Avebe staat één vraag 
centraal: kan uw partner na uw overlijden - of nadat 
uw jongste kind 18 is geworden - goed rondkomen? 

Misschien heeft uw partner zelf een inkomen of gaat 
hij of zij weer (of meer) werken zodra de kinderen 18 
jaar zijn. Zo kan uw partner ook zelf voor een aanvul-
lend of voldoende inkomen zorgen. U moet dus vooral 
naar uw eigen situatie kijken. Belangrijk hierbij is of 
uw partner in aanmerking komt voor een Anw- 
uitkering van de overheid. En zo ja, of deze wordt 
gekort. De inkomsten van uw achtergebleven 
partner kunnen naast een Anw-uitkering onder 
andere bestaan uit: 
• Partner- (en wezen)pensioen van het Pensioenfonds;
• Eigen salaris of uitkering;
• Kinderbijslag.

De hoogte van het partner- en wezenpensioen vindt 
u terug op het jaarlijkse UPO (Uniform Pensioenover-
zicht). Zo kunt u vrij goed inschatten hoe hoog het 
inkomen van uw partner wordt als u onverhoopt komt 
te overlijden.

Wat ontvangt uw partner als u overlijdt?
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• Partnerpensioen (en eventueel wezenpensioen)  
   van het Pensioenfonds.  
 
• Anw-uitkering van de overheid, als uw partner  
   hiervoor in aanmerking komt.  
 
• Nabestaandenoverbruggingspensioen via uw  
   werkgever, als u dit zelf hebt afgesloten.

• Eventueel andere inkomsten, zoals salaris of  
   een WW-uitkering.

Partner 
Onder partner verstaan we: uw 
echtgeno(o)t(e), uw geregistreerde 
partner of de partner met wie  
u minimaal 6 maanden een  
gezamenlijke huishouding hebt 
en met wie u op hetzelfde adres 
in de gemeentelijke basis- 
administratie bent ingeschreven.



 De Anw-uitkering

De overheid gaat ervan uit dat een achterblijvende partner in het eigen inkomen voorziet. Alleen als uw  
partner - op het moment van uw overlijden - aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet, komt hij of 
zij in aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. 

De voorwaarden

Uw partner ontvangt een uitkering als hij of zij de 
AOW-gerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt én:  
• nog geen AOW-uitkering ontvangt 
• een kind jonger dan 18 jaar heeft of 
• voor ten minste 45% arbeidsongeschikt is. 
 
Veel mensen voldoen hier niet aan. En zelfs als uw 
partner wel aan één van deze voorwaarden voldoet, 
kan de uitkering een stuk lager uitvallen. Bijvoorbeeld 
als hij of zij een eigen inkomen heeft.

Uitkering is inkomensafhankelijk 
 
De Anw-uitkering bedraagt maximaal € 1.350 bruto 
per maand (inclusief vakantiegeld). Per jaar is dat dus 
ongeveer € 16.200. Als uw partner zelf betaald werk 
heeft (of andere inkomsten), wordt de Anw-uitkering 
gekort. Dat gebeurt al als het inkomen hoger is dan 
€ 842 bruto per maand. Hoe hoger het salaris, hoe 
lager de uitkering van de overheid. Bij een salaris van 
€ 2.709 bruto per maand, komt uw partner helemaal 
niet meer in aanmerking voor een Anw-uitkering. Hij 
of zij ontvangt dan dus niets van de overheid.
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 Het nabestaandenoverbruggingspensioen

Als u overlijdt, blijft uw partner met een lager inkomen achter. Daarnaast komt hij of zij waarschijnlijk niet in 
aanmerking voor een Anw-uitkering van de overheid. Om te voorkomen dat het inkomen van uw partner te 
laag is, biedt Avebe het Nabestaandenoverbruggingspensioen. 

De hoogte en de duur van de uitkering

De hoogte van het maandelijkse Nabestaandenover-
bruggingspensioen is € 1.350 bruto per maand (in 
2021).  

Het Nabestaandenoverbruggingspensioen gaat in op 
de dag waarop u overlijdt. Het tijdelijk partner- 
pensioen en het Nabestaanden- overbruggings- 
pensioen stoppen op het moment dat uw partner de 
AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Vanaf dat moment 
ontvangt hij of zij wel een AOW-uitkering van de 
overheid. 

De premie  
 
De maandelijkse premie voor het Nabestaandenover-
bruggingspensioen is afhankelijk van de leeftijd die 
u aan het begin van het jaar hebt. De premie wordt 
maandelijks op uw brutosalaris ingehouden; netto 
betaalt u dus minder. Ieder jaar wordt de premie aan-
gepast. Hieronder kunt u de bruto premie aflezen die u 
in 2021maandelijks betaalt.  
 
Na uw pensionering blijft u premie betalen totdat uw 
partner de 67-jarige leeftijd heeft bereikt.

5

Premie 2021 (bruto per maand) 
 
Leeftijd 18 tot 24 jaar   € 18,94
Leeftijd 25 tot 35 jaar   € 21,89
Leeftijd 35 tot 45 jaar   € 33,80
Leeftijd 45 tot 55 jaar   € 54,79
Leeftijd 55 tot AOWlft   € 64,82
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Rekenvoorbeeld. Het inkomen van Marion (met tweeling) na het overlijden van John

John (36) en Marion (32) zijn getrouwd en hebben een tweeling gekregen. John verdient € 2.700* bij Avebe. Marion 
werkt 20 uur per week en verdient daarmee € 1.250. Het gezamenlijke inkomen van John en Marion is dus € 3.950. 
Hieronder kunt u lezen wat er na het overlijden van John gebeurt. U ziet gelijk wat het betekent om wél of níet een 
Nabestaandenoverbruggingspensioen af te sluiten. 
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Inkomen van Marion 
zonder Nabestaandenoverbruggingspensioen 

Als John komt te overlijden, is er voor Marion naast 
haar salaris (€ 1.250) een:  
• levenslang partnerpensioen van het Pensioenfonds  
  (€ 947);  
• tijdelijk partnerpensioen van het Pensioenfonds  
  (€ 406); 
• wezenpensioen van het Pensioenfonds (€ 378); 
• Anw-uitkering van de overheid tot de tweeling 18  
  jaar wordt (€ 888). 
 
In totaal is dat dus € 3.869. Dat is € 81 minder dan voor 
het overlijden van John. 
 
    Na 18de verjaardag van de tweeling
    Zodra de tweeling 18 jaar wordt, vervallen het  
    wezenpensioen (€ 378) en de Anw-uitkering (€ 888).  
    Marion gaat er dan in één keer € 1.266 op achteruit. 
    Het inkomen van Marion is na de 18de verjaardag 
    van de tweeling € 2.603. Dat is € 1.347 minder dan 
    toen John nog leefde.

* alle bedragen zijn bruto per maand. Het salaris en de  
  anw-uitkering van de overheid zijn exclusief  
  vakantiegeld. 

Inkomen Marion
mét Nabestaandenoverbruggingspensioen 
 
Met een Nabestaandenoverbruggingspensioen is dit 
het inkomen van Marion - naast haar salaris (€ 1.250): 
• levenslang partnerpensioen van het Pensioenfonds  
  (€ 947);
• tijdelijk partnerpensioen van het Pensioenfonds  
  (€ 406);
• wezenpensioen van het Pensioenfonds (€ 378);
• Nabestaandenoverbruggingspensioen via de  
  werkgever (€ 1.350);
• Anw-uitkering van de overheid tot de tweeling 18  
  jaar wordt (€ 888).

In totaal is dat € 5.219. Dat is € 1.350 meer dan zonder 
het Nabestaandenoverbruggingspensioen. 

   Na 18de verjaardag van de tweeling
   Zodra de tweeling 18 jaar wordt, vervallen het    
   wezenpensioen (€ 378) en de Anw-uitkering (€ 888).  
   Marion gaat er ook dan in één keer € 1.266 op achter- 
   uit. Maar het inkomen van Marion dat overblijft  
   na de 18de verjaardag van de tweeling is nog altijd  
   € 3.953.



Handige bronnen 

U kunt bij de websites van de volgende instanties terecht voor meer informatie over uw pensioen.

 
U kunt hier inloggen op de  
Pensioenplanner en uw opgebouwde  
Avebe-pensioen bekijken. 

Heeft u ook bij andere werkgevers  
pensioen opgebouwd? Dan kunt u hier al 
uw opgebouwde pensioenen bekijken. U 
logt in met uw Digi-D. 
 

Check uw pensioen en pas het aan als uw 
situatie verandert. Bekijk op de website 
van Wijzer in geldzaken wat u zelf kunt 
doen.  

 

De uitvoerder van volksverzekeringen 
in Nederland. U vindt hier onder andere 
meer informatie over de Anw-uitkering.

 

@

@

@

@
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www.pensioenfondsavebe.nl
www.mijnpensioenoverzicht.nl
www.wijzeringeldzaken.nl
www.svb.nl


Contact

Heeft u vragen over uw pensioen? Neem dan contact op met de pensioenhelpdesk.

De pensioenhelpdesk

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 8.30  
tot 17.00 uur op telefoonnummer  013 - 462 93 00.  
 
U kunt ook een e-mail sturen naar  
pensioenfondsavebe@achmea.nl. 

U kunt ook een brief sturen aan: 
 
Pensioenfonds Avebe pensioenhelpdesk
p/a Achmea Pensioenservices.  
Postbus 90170 
5000 LM Tilburg

Pensioenreglement 
 
Om de teksten prettig leesbaar te houden is de  
informatie in deze folder een verkorte en eenvoudige 
versie van de informatie uit het pensioenreglement.  
 
Het pensioenreglement is uiteindelijk leidend. U  
vindt het pensioenreglement op onze website
www.pensioenfondsavebe.nl. 
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