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ANW-hiaat

Hoe dit voor jou uitpakt kan je vanaf
2 januari 2018 zien op MijnABP. Weet je
niet hoe je dit moet doen? Vraag dan
een collega om je te helpen.

Wat gaat de vakbond hieraan doen?

AC Rijksvakbonden bekijkt of we met
de rijksonderhandelaar een collectieve
verzekering kunnen afspreken. Het is op
dit moment helaas nog niet duidelijk of
dat gaat lukken en hoe zo’n verzekering
er dan precies uit gaat zien.

Ons advies

Wacht tot 2 januari 2018. Indien de
bonden dan geen collectieve verzekering via de rijkswerkgever hebben
geregeld, kan je op MijnABP zien wat
vanaf die datum de hoogte van het
nabestaandenpensioen wordt. Op
grond daarvan kan je nog tot 1 februari
2018 beslissen of je je extra wilt verzekeren.
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Mocht het niet lukken om een afspraak
te maken over een collectieve verzekering voor rijksmedewerkers, dan kan je
dit nog zelf regelen. De huidige ANWcompensatie wordt voor iedereen
voortgezet tot 1 februari 2018 door het
bestuur van het ABP. Zodoende krijgt
iedereen tot 1 februari 2018 de gelegenheid om zich individueel te verzekeren bij een verzekeringsmaatschappij
naar keuze. Mocht het niet lukken om je
individueel te verzekeren omdat je
ongeneeslijk ziek bent? Dan dien je dit
voor 1 februari 2018 te melden bij het
ABP. In dat geval wordt de ANW-compensatie voor jou voortgezet omdat jij
je zelf niet meer kan verzekeren.
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Wat betekent dit voor mij?

Wat kan ik zelf doen?
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Indien jij overlijdt dan ontvangt jouw
partner van het ABP een uitkering. Deze
bestaat uit een partnerpensioen (PP) en
kan daarnaast ook uit een ANW-compensatie bestaan. Het partnerpensioen
wordt verbeterd, maar tegelijkertijd
vervalt de ANW-compensatie. Voor een
aantal deelnemers leidt de combinatie
van deze twee maatregelen ertoe dat
hun nabestaanden uiteindelijk minder
uitkering van het ABP ontvangen.
Andere nabestaanden gaan juist meer
uitkering ontvangen.
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Wat verandert per 1 januari 2018?
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Het is geen leuk onderwerp, maar het moet even. Want indien jij
overlijdt, dan ontvangt jouw partner een uitkering van het ABP.
En de hoogte van deze uitkering verandert per 1 januari 2018.

