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Financieel
fundament voor
je partner.
Als jij er niet meer bent.

Overlijden voor je met pensioen gaat? Je moet er niet aan denken. Gebeurt het
onverhoopt toch? Met een Anw-hiaatverzekering van TrueBlue weet je zeker dat
je een stevig financieel fundament nalaat voor je partner. Zo blijf je voor hem of
haar zorgen, óók als jij er niet meer bent.
Zo werkt het

Als je overlijdt voor je 67e – de standaard
pensioenleeftijd - krijgt jouw partner onder
voorwaarden een Anw-uitkering van de
overheid. Vaak is dat niet genoeg. Met een
Anw-hiaatverzekering van TrueBlue krijgt
jouw partner naast het nabestaandenpensioen
extra geld tot hij of zij de AOW-leeftijd met een
maximum van 67 jaar en 3 maanden bereikt.

Sluit ook een
Anw-hiaatverzekering af

Dat kan als jij pensioen opbouwt bij TrueBlue.
Je regelt deze aanvulling op jouw pensioen heel
eenvoudig via je werkgever.
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Meer weten?

1. Lees deze brochure rustig door.
2. Kijk ook op www.trueblue.nl.
3. Bel 088 - 116 3062 voor vragen.
Ons team zit elke werkdag voor je klaar
van 8.30 tot 17 uur.
4. Mail naar trueblue@azl.eu.

Er is een bijdrage van
de overheid

Kom jij voor je 67e te overlijden? Dan keert de
overheid een Anw-uitkering aan jouw partner uit.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
•	Jouw partner woont of werkt in Nederland, én
•	Heeft nog niet de AOW-leeftijd.
Bovendien moet er sprake zijn van een van de
volgende situaties:
•	Je zorgt voor een kind dat jonger is dan
18 jaar, of
•	Je bent voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Hoe meer inkomen,
hoe minder jouw partner krijgt
Verdient jouw partner meer dan € 789 bruto
per maand? Dan krijgt hij of zij geen volledige
Anw-uitkering van de overheid.

Verdient jouw partner meer dan € 2.556,57 bruto
per maand? Dan krijgt hij of zij géén
Anw-uitkering van der overheid.

Hoe hoog de uitkering is, hangt af van:
•	De gezinssamenstelling op dat moment.
•	Het inkomen van jouw partner.
•	Eventuele uitkeringen van jouw partner
(arbeidsongeschiktheid of werkloosheid).
De Anw-uitkering is de nabestaandenuitkering
van de overheid. Meer weten? Kijk dan op
www.svb.nl.

Heeft jouw partner recht op een volledige
of gedeeltelijke Anw-uitkering?
Heeft jouw partner kinderen
die jonger zijn dan 18?

Ja

Nee
Jouw partner krijgt geen Anw.
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Nee

Ja

Nee
Is jouw partner meer dan
45% arbeidsongeschikt?

Heeft jouw partner inkomen?

Ja

Ja

Is het inkomen van jouw
partner hoger dan € 2.556,57
bruto per maand?
Nee
Jouw partner krijgt een lage
Anw-uitkering (het Anw-hiaat kan
oplopen tot € 15.200).

Jouw partner krijgt een Anwuitkering (tot de 18e verjaardag
van jouw jongste kind).

De Anw-hiaatverzekering van TrueBlue

Financieel
houvast voor
jouw partner
Met onze Anw-hiaatverzekering weet je een ding zeker: als jij komt te overlijden
laat je een stevig financieel fundament achter voor jouw partner. Houvast dus als
dat het hardst nodig is.
•	Jouw partner krijgt direct extra geld als jij
voor je 67e overlijdt.
•	Het bedrag komt bovenop de maandelijkse
Anw-uitkering van de overheid.
•	Je betaalt een premie die je werkgever
inhoudt op jouw brutosalaris.
•	Word je arbeidsongeschikt? Dan kom je in
aanmerking voor gehele of gedeeltelijke
premievrijstelling.
•	De uitkering van het Anw-hiaatpensioen stopt
als jouw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Je bepaalt zelf het te verzekeren bedrag:
minimaal € 7.600 en maximaal € 15.200
per jaar
De Anw-hiaatverzekering kun je afsluiten als
je getrouwd bent, een wettig geregistreerd
partnerschap of een samenlevingsovereenkomst hebt afgesloten.
Op de volgende pagina zie je voorbeelden van
een situatie (Bas, Moniek en Jurre) zonder
en een situatie (Paul en Linda) met een Anwhiaatverzekering.

Britt (43), ICT-consulent.
Woont samen met Ronald.
‘Het geeft zo’n gerust gevoel. Eenmaal geregeld
kun je het loslaten. Juist nu genieten van het leven.
En weten dat het altijd goed zit.’
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Het financiële
plaatje van...
Bas, Moniek en hun zoon Jurre

Bas (38) is getrouwd met Moniek (35). Bas verdient € 38.000 bruto per jaar, Moniek werkt parttime en verdient € 22.000 bruto per jaar. Samen
is dat € 60.000 bruto per jaar. Bas overlijdt na
een verkeersongeval. Omdat Jurre nog geen
18 is, krijgt Moniek een Anw-uitkering van de
overheid. Bas had geen Anw-hiaatverzekering
afgesloten bij TrueBlue.
Monieks bruto-jaarinkomen tot
Jurres 18e verjaardag is:
Monieks eigen inkomen
Anw-uitkering van de overheid
TrueBlue partnerpensioen
		

€ 22.000
€ 7.280
€ 12.155
€ 41.435

Monieks bruto-jaarinkomen vanaf
Jurres 18e verjaardag is:
Als Jurre 18 wordt vervalt de Anw-uitkering van
de overheid. Haar inkomen daalt dan.
Monieks eigen inkomen
TrueBlue partnerpensioen
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€ 22.000
€ 12.155
€ 34.155

Paul en Linda

Paul (50) woont samen met Linda (45). De kinderen zijn het huis al uit. Paul verdient € 45.000
bruto per jaar. Linda werkt parttime en verdient
€ 15.000 bruto per jaar. Samen is dat
€ 60.000 bruto per jaar. Paul overlijdt na een
kort ziekbed. Omdat Linda niet aan de voorwaarden voldoet krijgt zij geen Anw-uitkering
van de overheid. Gelukkig had Paul een Anwhiaatverzekering afgesloten voor € 15.200 bij
TrueBlue. Dat wordt nu aan Linda uitgekeerd.
Paul betaalde het laatste jaar € 691 premie.
Linda’s bruto-jaarinkomen is:
Linda’s eigen inkomen
TrueBlue partnerpensioen
TrueBlue Anw-hiaatpensioen
		

€ 15.000
€ 13.358
€ 15.200
€ 43.558

De meest
gestelde vragen.
Groeit het Anw-hiaatpensioen
mee met mijn nabestaandenpensioen?
Zeker. De uitkering van jouw partner verhogen
we als het mogelijk is jaarlijks met hetzelfde
percentage als het nabestaandenpensioen.
•	Deze verhoging is afhankelijk van de
financiële situatie van TrueBlue.
•	Het Anw-hiaatpensioen stopt als jouw
partner de AOW-leeftijd bereikt.
•	Het nabestaandenpensioen loopt daarna
natuurlijk wel door.

Hoeveel premie betaal ik?

Bij TrueBlue betaal je een gunstige premie.
De exacte hoogte hangt af van:
• Jouw leeftijd.
• De leeftijd van je partner.
• De door jou gewenste hoogte van de uitkering.
De premie kan ieder jaar hoger worden. Dat is
logisch, omdat de kans dat je overlijdt stijgt
naarmate je ouder wordt. Maar de premie kan
ook dalen, als de nieuwe tarieven lager worden
vastgesteld.

Betaal ik belasting over premie
en uitkering?
• Over de premie betaal je geen belasting.
•	Jouw partner betaalt wél belasting over de
uitkering die zij na jouw overlijden ontvangt
(box 1, inkomen uit werk en woning).
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Wat gebeurt er als ik
arbeidsongeschikt raak?

•	De Anw-hiaatverzekering loopt gewoon door
als de situatie voldoet aan de vooraf vastgelegde voorwaarden.
•	Je komt in aanmerking voor gehele of gedeeltelijke premievrijstelling.
•	Dat hangt af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent.
N.B. Dit geldt niet als je al arbeidsongeschikt
bent op het moment dat je de Anw-hiaatverzekering afsluit.

Kan iedereen een Anwhiaatverzekering afsluiten?

Dat kan alleen als je werkgever deze verzekering
biedt, jij ook pensioen opbouwt bij TrueBlue
en jouw partner jonger is dan 67 jaar.
Bovendien moeten jullie getrouwd, een wettig
geregistreerd partnerschap of een samenlevingsovereenkomst hebben afgesloten.

Heb ik een gezondheidsverklaring nodig?

Kom jij bij je nieuwe werkgever in dienst, ga je
trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of
sluit je een samenlevingsovereenkomst? Meld je
dan binnen drie maanden aan bij TrueBlue.
•	Je hebt dan geen gezondheidsverklaring
nodig.
•	De verzekering gaat in op het moment dat
je in dienst treedt, trouwt, een geregistreerd
partnerschap aangaat of een samenlevingscontract afsluit.

Meld je je later aan?

•	Dan vragen we van jou een gezondheidsverklaring.
•	De verzekering gaat in op het moment dat wij
deze verklaring hebben geaccepteerd.

Keren jullie na overlijden altijd
uit?
Overlijd jij binnen een jaar nadat de Anwhiaatverzekering in ging? Of word je arbeidsongeschikt binnen dat eerste jaar? Dan mag
TrueBlue besluiten:

•	Dat jouw partner geen Anw-hiaatpensioen
krijgt.
•	Dat jij geen premievrijstelling krijgt omdat je
arbeidsongeschikt bent.
TrueBlue neem dit besluit als bij het begin van
de verzekering op grond van jouw gezondheidstoestand te verwachten was dat je binnenkort
zou overlijden of arbeidsongeschik zou worden.

Kan ik de verzekering ook
opzeggen?
Ja, dat kan per kalenderkwartaal.

•	Stuur ons een ondertekende brief waarin je
opzegt.
• Doe dat vóór het kwartaal begint.
Jouw Anw-hiaatverzekering verzekert het risico
bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. Je
bouwt dus geen kapitaal op.

Stel dat mijn partner en ik uit
elkaar gaan. Wat dan?

De beëindiging van een huwelijk of geregistreerd partnerschap krijgen wij automatisch
door via de gemeente. Je hoeft niets aan ons
door te geven. De Anw-hiaatverzekering zetten
wij dan stop. De beëindiging van een samenlevingscontract moet je wél schriftelijk aan ons
doorgeven.

Wanneer stopt de verzekering?
De Anw-hiaatverzekering stopt op de datum
waarop:
•
•
•
•

Jouw dienstverband stopt.
Jouw pensioen ingaat.
Jij geen partner meer hebt.
Jouw partner de AOW-leeftijd bereikt.

Mark (33), game developer.
Getrouwd, vader van Robin en Bo.
‘Zeker weten dat ik Mascha en mijn kinderen
hetzelfde leven kan blijven bieden. Zonder
gedoe of twijfels. Dáár gaat het mij om.’
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WAAROM KIEZEN
VOOR TRUEBLUE?
TrueBlue staat voor een goed pensioen voor bedrijven binnen de digitale sector.
Iedereen kan bij ons rekenen op een persoonlijke benadering, want bij TrueBlue
is dienstverlening mensenwerk. Eigenlijk zouden alle werkgevers moeten kiezen
voor pensioenopbouw bij TrueBlue. Waarom? We hebben een aantal redenen op
een rij gezet.

1. Een maatwerkpensioenregeling die u past

Een groot voordeel van TrueBlue is dat werkgevers de keuze hebben uit 2 b
 asisregelingen:
een middelloonregeling (DB) en een beschikbare premieregeling (DC). Werkgevers die
hun medewerkers meer willen bieden, kunnen bij ons kiezen uit diverse aanvullende
regelingen. Meer informatie over onze regelingen vindt u op www.trueblue.nl/werkgevers.

2. Financiële gezondheid

Qua financiën is TrueBlue een interessant pensioenfonds voor werkgevers. De inkomende
premie van ons fonds behoort tot de top 3 van Nederland. We zijn daarbij vergeleken met
bpf’en én met opf’en.

3. Toekomstperspectief

TrueBlue wil meegroeien met de digitale sector die volop in ontwikkeling is. Daarom
zet TrueBlue dus in op groei en toekomstbestendigheid. TrueBlue is een pensioenfonds
dat sinds 2004 goed zorgt voor de pensioenen van zijn deelnemers. Inmiddels zijn dat er
ongeveer 3.500.

4. Prijs - Kwaliteit

TrueBlue biedt een goede pensioenregeling aan tegen uitstekende voorwaarden.

TrueBlue pensioenen voor de digitale sector
Administratie: TrueBlue, Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen
Telefoon: 088 - 116 3062, Internet: www.trueblue.nl
Bezoekadres: Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen

