Zorg goed voor elkaar: Geldzaken voor
nabestaanden
Natuurlijk hoop je dat jij, je partner en je eventuele kinderen nog lang en gelukkig leven. Tóch kan
het gebeuren dat jou iets overkomt waardoor je onverwacht veel eerder overlijdt. Dan wil je niet dat
je nabestaanden naast veel verdriet ook nog geldzorgen hebben. Daarom hebben we dit overzicht
van geldzaken voor nabestaanden opgezet.

Zo maak je een overzicht van geldzaken voor
nabestaanden
Op deze pagina helpen we je met het maken van een overzicht van de
inkomsten en uitgaven van je nabestaanden. We beginnen met een overzicht
maken van je inkomsten. En daarna maak je een overzicht van je uitgaven.
Komen ze geld tekort? Dan geven we tips.

1. Check je nabestaandenpensioen op Mijnpensioenoverzicht.nl
Op Mijnpensioenoverzicht.nl (link naar de website van Mijn Pensioenoverzicht) zie je wat je
nabestaanden in totaal aan pensioen ontvangen als je overlijdt. Dat gaat als volgt:
1. Log in met je DigiD
2. Vul in dat je een partner hebt
3. Klik bovenaan de pagina op 'Als mijn situatie verandert'
4. Klik op 'Als ik overlijd'
5. Klik op 'Als ik nu overlijd'
6. Je ziet het nabestaandenpensioen van je huidige werkgever en eerdere werkgevers

2. Neem contact op met je huidige pensioenuitvoerder
De pensioenbedragen op Mijnpensioenoverzicht worden meestal één keer per jaar bijgewerkt.
Daardoor is de kans groot dat op Mijnpensioenoverzicht.nl het nabestaandenpensioen bij je
huidige werkgever niet actueel is. Neem daarom contact op met je pensioenfonds of verzekeraar
en vraag hoe hoog het nabestaandenpensioen is als je vandaag overlijdt. Vergelijk dit met de
bedragen op MijnPensioenoverzicht.nl.

3. Welke inkomsten heeft je partner nog meer?
Naast het nabestaandenpensioen heeft je partner misschien nog meer inkomsten:
Werkt je partner? Wat zijn de verwachte inkomsten na je overlijden? Of gaat je partner juist
werken?
Check of je partner recht heeft op Anw (link naar de website van de Sociale
Verzekeringsbank).
Heb je via je werkgever een Anw-verzekering (link naar de website Vanatotzekerheid.nl)
afgesloten?
Heb je een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening die uitkeert als je overlijdt?

4. Heb je een koophuis met een hypotheek?
Dan heb je vaak ook een verzekering afgesloten die uitkeert als je overlijdt. Pak de gegevens van
je hypotheek erbij. Bekijk of je nabestaanden een bedrag ontvangen na je overlijden. Vaak moeten
je nabestaanden met dat geld de hypotheek aflossen. Soms mogen je nabestaanden ook zelf
bepalen wat ze met dat geld doen.

5. Zet je inkomsten en uitgaven op een rij
Je weet nu wat je inkomsten zijn. Ga nu na wat je partner verwacht uit te geven na je overlijden.
Denk daarbij aan de woning, verzekeringen, boodschappen en kleding en/of studie van de
kinderen. Hiervoor kun je je bankafschriften gebruiken. Dit overzicht kun je op papier zetten. Je
kunt dat ook in een digitaal huishoudboekje doen. Zie ook ons overzicht van digitale
huishoudboekjes.

Digitaal overzicht van huishoudboekjes
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/huishoudboekjes/

6. Wat doe je als de uitgaven hoger zijn dan de inkomsten?
Dan kun je de volgende dingen doen:
Je neemt een lijfrenteverzekering of bankspaarrekening die ook uitkeert als je overlijdt
Je lost extra af op je hypotheek
Je sluit een overlijdensrisicoverzekering af
Je zet geld opzij op een spaarrekening of op een beleggingsrekening
Na je overlijden verhuist je partner naar een goedkopere woning

Ga na welke oplossing het beste bij je partner past.

7. Schakel eventueel een adviseur in
Heb je nog vragen? Of kom je er niet uit? Schakel dan een adviseur in. Via de link hieronder vind
je een adviseur bij jou in de buurt.

Vul je postcode of woonplaats in en vind een Adfiz-adviseur in de buurt
Link naar de website van Wijzer in geldzaken
https://www.wijzeringeldzaken.nl/pensioen3daagse/pensioen3daagse/adviseurzoeker/

