
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alles over de 
ANW-hiaatverzekering 
van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 

Banden- en Wielenbranche 
 

In deze brochure informeren wij u over het ANW-hiaat en de mogelijk- 

heden om uw nabestaanden tegen de gevolgen hiervan te verzekeren. 
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Stel u komt te overlijden. Dat is iets waar u waarschijnlijk 

liever niet te veel over nadenkt. Toch is het goed om nu 

alvast na te gaan of uw nabestaanden dan goed achter- 

blijven. Bpf Banden en Wielen heeft een inkomen 

geregeld voor uw partner (partnerpensioen) en voor uw 

kinderen tot 18 jaar (wezenpensioen). Daarnaast is er 

misschien een uitkering via de overheid. Dat is de 

Algemene nabestaandenwet (ANW). Maar als die er niet 

is, of als die wegvalt, kan er een gat ontstaan. Je kunt via 

ons fonds op vrijwillige basis een extra verzekering 

afsluiten die je hiertegen verzekert. Daarvoor betaal je 

elke maand premie. Dit heet een ANW-hiaatverzekering. 

 
 

 

algemeen rekenvoorbeeld. 
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Zo’n achteruitgang in het inkomen van uw 

ANW-hiaatverzekering af te sluiten. 

 
 

hangt af van de inkomsten van uw partner. Sommige 

inkomsten worden helemaal van de ANW-uitkering 

helemaal niet. 

 
         

          

       

      

 

 
Ook een uitkering op basis van een vroeger dienst- 

wordt volledig op de ANW-uitkering in mindering 

gebracht. 

  

 

 

De overheid stelt allerlei eisen aan een 

ANW-uitkering.  Zo  mogen  

nabestaanden de AOW-leeftijd nog 

niet hebben bereikt. De AOW-leeftijd die 

voor uw partner geldt, kunt u checken 

volgende voorwaarden: 

• uw partner woont of werkt in 

Nederland, én 

• uw partner heeft een thuiswonend kind 

jonger dan 18 jaar of is voor ten minste 

45% arbeidsongeschikt. 

 

 

http://www.svb.nl/
http://www.svb.nl/


 

 

 

 
 
 

 

Wat biedt de ANW-hiaatverzekering? 

De ANW-hiaatverzekering van Bpf Banden en Wielen biedt uw 

partner na uw overlijden een extra maandelijkse uitkering bovenop 

een eventuele (gedeeltelijke) ANW-uitkering van de overheid en/of 

partnerpensioen van ons fonds. 

 
Wat verstaan we onder een partner? 

De partner wordt in het reglement van ons fonds omschreven als de 

persoon met wie u bent: 

• getrouwd; of 

• een wettig geregistreerd partnerschap hebt gesloten; of 

• een gezamenlijke huishouding voert. 

 
Hoogte van de uitkering 

De hoogte van de ANW-hiaatuitkering is begrensd. U kunt kiezen voor een 

uitkering van minimaal € 8.100,- of maximaal € 16.200,- bruto per jaar (in 

2022). Als u uw keuze gemaakt heeft, toetst Bpf Banden en Wielen eerst of 

de totale uitkering die uw partner van ons krijgt binnen de grenzen past die 

de fiscus aan pensioen stelt. Meestal past dat, maar het kan voorkomen dat 

de totale uitkering hoger is dan het fiscale maximum. Dan moeten we de 

hoogte van de ANW-hiaatuitkering omlaag bijstellen. Als dit zich voordoet, 

krijgt u daarover bericht. Vanzelfsprekend gaat de premie die u voor de 

ANW hiaatregeling betaalt dan ook omlaag. Over de uitkering is uw partner 

in box 1 (inkomen uit werk en woning) belasting verschuldigd. Het 

verzekerde bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van de verhoging van 

de wettelijke ANW-uitkering. 

 
Wanneer gaat de uitkering in? 

Als u komt te overlijden, betaalt ons fonds direct de ANW-hiaatuitkering 

maandelijks aan uw partner uit. 

 
Wanneer stopt de uitkering? 

De uitkering stopt zodra uw partner de AOW-leeftijd bereikt, of eerder 

komt te overlijden. 

 
Premie 

De hoogte van de premie die u betaalt, hangt af van: 

• uw leeftijd; 

• de leeftijd van uw partner; 

• de gewenste hoogte van de uitkering. 
 

De premie wordt ieder jaar hoger vanwege een stijgende kans op overlijden. 

Omdat ons fonds een instelling is zonder winstoogmerk, blijft de jaarlijkse 

premie beperkt. Over de premie die u betaalt, hoeft u geen loonheffing te 

betalen. De premie wordt ingehouden op uw brutosalaris. 
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Is een aanvullende verzekering nodig? 

Als uw partner zelf over een goed inkomen beschikt, hoeft het wegval-

len van uw inkomen niet per se tot financiële problemen te leiden. U kunt

dit het beste samen bepalen. Het is goed om te weten dat als uw partner na 

uw overlijden in de bijstand terecht komt, alle inkomsten (ook het partner- 

pensioen) in mindering worden gebracht op de bijstandsuitkering. Ook kent 

de bijstand een zogenoemde vermogenstoets. Deze dwingt uw partner het 

eigen vermogen op te maken. Het ‘opeten van het eigen huis’ is hiervan het 

bekendste voorbeeld. 
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Contact 
U kunt een (vrijblijvende) offerte voor de 

ANW-hiaatverzekering aanvragen door het aanvraag- 

formulier in te vullen en naar Appel 

Pensioenuitvoering te sturen. U vindt het 

aanvraagformulier op de documentenpagina van 

onze website www.bandenpensioen.nl. 

 
Ons adres is: 

 
Appel Pensioenuitvoering 

t.a.v. Pensioenfonds Banden en Wielen 

Postbus 1044 

2280 CA Rijswijk 

 
Of u mailt naar deelnemersbanden@appelpensioen.nl 

 
Voor vragen over de ANW-hiaatverzekering kunt u 

ons ook bellen op 088 119 80 25 (op werkdagen van 

8.30 uur tot 17.15 uur). 
 
 

 

 

De voordelen van de
 

overlijden 

Gunstige acceptatievoorwaarden 

digd en de premie wordt 

ingehouden op uw bruto salaris 

bij toekomstige arbeidsongeschiktheid 

       

     

 

 

 

doorgeven. 

 
 

U kunt de verzekering per de eerste van een 

kalenderkwartaal opzeggen, door het sturen van 

een ondertekende brief aan het pensioenfonds. 

Zowel u als uw partner moeten deze brief   

onderte

voorafgaande maand binnen zijn. 

Na beëindiging bent u niet meer verzekerd tegen het 

risico op een ANW-hiaat. 

 

Onder voorwaarden kan dan de ANW- 

hiaatverzekering worden voortgezet, zonder dat u 

 

 
 

Zolang uw partner jonger is dan de AOW-leeftijd, 

kunt u deelnemen aan de ANW-hiaatverzekering. 

als u zich binnen drie maanden aanmeldt na  

in

overeenkomst. De verzekering gaat 

dan in op de datum in dienst of datum 

samenleving. 

 
Meldt u zich later aan voor de ANW- 

worden gevraagd. De verzekering gaat in op het 

moment dat alle benodigde stukken bij ons fonds 

binnen zijn. 

 

Dat wil zeggen dat wanneer u binnen één jaar na 

aanvang van de verzekering komt te overlijden, er 

mogelijk niet wordt uitgekeerd. Wanneer u door een 

ongeval komt te overlijden óf uw nabestaande kan 

aantonen dat uw overlijden niet het gevolg is van een 

(bij aanvang al) bestaande ziekte, kwaal, of gebrek, 

bestaat er alsnog recht op een ANW-hiaatuitkering. 

http://www.bandenpensioen.nl/
mailto:deelnemersbanden@appelpensioen.nl

