7 op 10 Belgen verzekert
zijn auto, terwijl amper
1 op 10 zijn gezin beschermt
Nochtans vindt de Belg het gezin het belangrijkste wat er is

Brussel, 6 mei 2019 – 75% van de Belgen heeft een verzekering voor zijn wagen, terwijl slechts 1 op
10 Belgen zijn nabestaanden beschermt voor het geval hij plots zou wegvallen. Dit kan logisch lijken
omdat een autoverzekering verplicht is, maar het staat wel in schril contrast met wat we echt
belangrijk vinden in het leven. Want daar staat het gezin met stip op nummer één, zelfs voor gelukkig
en gezond zijn. Onze wagen daarentegen, vinden we helemaal niet belangrijk in het leven. Dat blijkt
uit nieuwe cijfers van levensverzekeraar NN. Zorgwekkende cijfers, want meer dan de helft van de
gezinnen is financieel kwetsbaar mocht één van de kostwinners plots sterven. En minder dan de helft
van de Belgen staat hier echt bij stil. Vooral de steeds groter wordende groep eenoudergezinnen zijn
financieel erg kwetsbaar in geval van overlijden. Zij zijn hier wel meer mee bezig dan de gemiddelde
Belg, maar jammer genoeg is amper 5% van de alleenstaande ouders vandaag ook effectief
beschermd met een overlijdensverzekering. Om mensen te sensibiliseren om over het onderwerp na
te denken en te durven praten, lanceert levensverzekeraar NN vandaag een campagne met de
opvallende slagzin ‘Laat is ooit te laat’.
We verzekeren ons materieel bezit, maar niet wat ons
echt dierbaar is
Gemiddeld 75% van de Belgen heeft vandaag een
autoverzekering (zie bijlage, grafiek 1, p. 7). Die verzekering
is dan ook verplicht, dus dit betekent dat in principe 75%
van de Belgen een wagen heeft. Ook de brandverzekering
en de hospitalisatieverzekering zijn vandaag populair: 82%
van de Belgen heeft een brandverzekering en 76% van de
Belgen heeft een hospitalisatieverzekering. Logisch, want
die verzekeringen worden sterk aangeraden.
Maar ook wanneer we kijken naar niet-verplichte
verzekeringen, beschermen we in hoofdzaak ons materieel
bezit. Bijna de helft van de Belgen (44%) heeft een
verzekering voor pechverhelping en reisbestand in geval
van autopech. 26% van de Belgen heeft een omniumverzekering voor de wagen en evenveel Belgen beschikken
over een reisbijstandsverzekering. Ook neemt 16% van de

Belgen een annulatieverzekering voor hun reis.
De overlijdensverzekering bengelt helemaal onderaan
het rijtje als één van de minst populaire verzekeringsproducten. Amper 1 op 10 Belgen (9%) is vandaag
beschermd voor de financiële gevolgen van een overlijden
voor de rest van het gezin.
Deze cijfers staan in schril contrast met wat mensen het
allerbelangrijkste vinden in hun leven (zie bijlage, grafiek 2,
p. 7). Daar staat het gezin met stip op nummer één, zelfs
voor gelukkig en gezond zijn. 23% van de Belgen noteert
het gezin als het meest belangrijke in het leven. Gelukkig
zijn is voor 19% van de Belgen het allerbelangrijkste. En
gezondheid staat op nummer drie, 18% van de Belgen vindt
zijn gezondheid het meest dierbare aspect van het leven.
De wagen, staat samen met de carrière en het bedrijf
helemaal onderaan de ladder. De wagen en het bedrijf
worden zelfs door geen van de respondenten aangeduid
als belangrijk.
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Jan Van Autreve, CEO van levensverzekeraar NN, reageert: ‘Het contrast van deze cijfers is treffend. We verzekeren onze
auto, onze inboedel en zelfs onze smartphone… Maar we denken er eigenlijk niet aan om te verzekeren wat ons het meest
dierbaar is: ons eigen leven en de toekomst van zij die ons dierbaar zijn. Deze redenering ontbreekt alle logica: we
beschermen de personen, die van onbetaalbare waarde en onvervangbaar zijn, veel minder goed dan ons materieel bezit.
We kunnen ons daarom de vraag stellen of vandaag wel de juiste verzekeringen verplicht zijn. De overlijdensverzekering is
de enige verzekering waar we zelf niet meteen baat bij hebben, maar onze nabestaanden des te meer. En het is net dat
waar we als maatschappij nood aan hebben vandaag: stilstaan bij de impact van ons leven op onze nabestaanden.’

Jan Van Autreve, CEO NN, reageert: ‘Het contrast van deze cijfers is treffend.
We verzekeren onze auto, onze inboedel en zelfs onze smartphone… Maar we
denken er eigenlijk niet aan om te verzekeren wat ons het meest dierbaar is:
ons eigen leven en de toekomst van zij die ons dierbaar zijn.’
Voor meer dan de helft van de Belgen zorgwekkend
54% van de Belgen geeft aan dat hun gezin financieel kwetsbaar is, als hij of zij zou wegvallen. Vooral voor Belgen tussen
35 en 49 jaar zou het overlijden van één de kostwinners wel eens een financiële ramp kunnen betekenen voor het gezin
(zie bijlage, grafiek 3, p.8). Bij maar liefst 65% van de Belgen tussen 35 en 49 jaar zou hun overlijden ervoor kunnen zorgen
dat het gezin in de financiële moeilijkheden komt. Op deze leeftijd hebben heel wat mensen dan ook jonge kinderen,
waardoor het wegvallen van één van de ouders uiteraard een belangrijke impact heeft op de rest van het gezin.

De dood: zeker, maar onvoorspelbaar
12% van de mannen jonger dan 40 jaar hebben kans om voor hun 65 te sterven. Bij vrouwen onder de 40 is dit 7%.
kans om te sterven voor de leeftijd van:
Mannen

55 jaar

60 jaar		

65 jaar		

			 20 jaar

5,55%

8,97%		

13,79%		

			 30 jaar

4,93%

8,37%		

13,22%

		 40 jaar

4,04%

7,51%		

12,40%

kans om te sterven voor de leeftijd van:
Vrouwen

55 jaar

60 jaar		

65 jaar		

			 20 jaar

3,34%

5,24%		

8,09%		

			 30 jaar

3,12%

5,03%		

7,88%

		 40 jaar

2,64%

4,56%		

7,43%

Bron: FOD Economie
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Eenoudergezinnen zijn het meest kwetsbaar en het minst beschermd
Volgens de cijfers van het Federaal Planbureau waren er in 2018 maar liefst 485.768 eenoudergezinnen in België.
Tegen 2050 zullen dat er naar schatting meer dan 560.000 zijn. En deze steeds groter wordende groep, is het meest
financieel kwetsbaar. Niet minder dan 79% van de alleenstaande ouders geeft aan dat hun gezin financieel
kwetsbaar is in geval van overlijden.
Eenoudergezinnen denken logischerwijs ook het meest na over wat de mogelijke gevolgen van hun overlijden
zouden zijn. 87% van de eenoudergezinnen heeft er al bij stilgestaan en 23% van hen denkt er zelfs dikwijls aan.
Toch heeft één op vier (21%) Belgische alleenstaande ouders, die er wel al bij stilgestaan heeft, er nog nooit met
iemand over gepraat.
Ondanks het feit dat eenoudergezinnen het meest kwetsbaar zijn, heeft amper 5% van hen een overlijdensverzekering om hun nabestaanden te beschermen in geval van overlijden. Dat is minder dan het gemiddelde (9%).
82% van de eenoudergezinnen heeft wel een brandverzekering en een familiale verzekering. Ook de hospitalisatieverzekering (74%) en de autoverzekering (71%) zijn populair.
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Waarom dan geen overlijdensverzekering?
Uit het nieuwe onderzoek van NN blijkt duidelijk dat Belgen de overlijdensverzekering niet kennen, geen idee hebben op
welke leeftijd ze deze verzekering best afsluiten en wat de kostprijs is. Meer dan de helft (54%) van de Belgen geeft aan
dat ze de overlijdensverzekering niet kennen. En 44% van de mensen weet niet dat een overlijdensverzekering niet
hetzelfde is als een uitvaartverzekering (de verzekering die je nabestaanden dekt voor de kosten van de uitvaart). Ook
hebben Belgen er totaal geen idee van hoeveel een overlijdensverzekering kost. Bijna 9 op 10 jonge Belgen (88%) tussen
18 en 34 jaar overschat de premie. Bij de 35 tot 49-jarigen overschat 75% de premie en bij de 65-plussers overschat nog
steeds één op drie (28%) Belgen de premie.
Jan Van Autreve, CEO van NN: ‘Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat zeer weinig mensen de overlijdensverzekering
kennen. En hier wringt het schoentje al, want onbekend is onbemind. Deze cijfers bieden stof tot nadenken. Met de
campagne willen we het onderwerp onder de aandacht brengen, zodat mensen er op zijn minst even bij stilstaan en
erover durven praten met hun partner, naaste vrienden of familie. Eén op tien Belgen sterft voor het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De dood hoort nu eenmaal bij het leven, dus is het goed om na te denken over de financiële
gevolgen van een vroegtijdig overlijden en hoe je je geliefden en gezin hiervoor kan beschermen, zodat ook na de dood
hun leven door kan gaan zonder financiële zorgen. Je kan hiervoor natuurlijk ook terecht bij je verzekeringsexpert. Laat je
goed informeren door een professional, zodat je weet welke verzekeringen je al hebt en welke niet. Vanaf een beperkte
bijdrage per maand zorg je er al voor dat jouw naasten hun levensstandaard kunnen behouden na je overlijden.’

Jan Van Autreve, CEO NN: ‘Eén op tien Belgen sterft voor het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd. De dood hoort nu eenmaal bij het leven, dus is
het goed om na te denken over de financiële gevolgen van een vroegtijdig
overlijden en hoe je je geliefden en gezin hiervoor kan beschermen, zodat ook
na de dood hun leven door kan gaan zonder financiële zorgen.’
Bereken de premie die jij zou betalen voor een overlijdensverzekering
Heel wat Belgen overschatten de kost van een overlijdensverzekering. Voor een maandelijkse premie van ongeveer
tien euro per maand, kunnen je nabestaanden al een aanzienlijk bedrag uitgekeerd krijgen. Welk kapitaal dien jij te
verzekeren? Je kan het zelf berekenen dankzij de volgende algemene formule:
= je toekomstige inkomsten + de kosten gelinkt aan je overlijden + wat je extra wil nalaten
= (netto maandsalaris x 12 maanden x aantal te beschermen jaren) + de kost van de begrafenis + successierechten
+ extra kapitaal dat je wil nalaten
Een voorbeeld
Julie is 40 jaar en ze verdient netto € 2.000 per maand. De kosten van een begrafenis bedragen ongeveer € 3.500.
Als ze overlijdt, schatten we de successierechten op € 20.000. Voor haar zoon wil ze een extra kapitaal van
€ 45.000 nalaten om zijn hogere studies te betalen. Ze wil haar gezin de komende 10 jaar verzekeren.
Het te verzekeren bedrag = (€ 2.000 x 12 maanden x 10 jaar) + € 3.500 + € 20.000 + € 45.000 = € 308.500

Wat is een overlijdensverzekering?
Een overlijdensverzekering biedt je geliefden extra bescherming in geval van overlijden. Het waarborgt de uitbetaling
van een bedrag aan een begunstigde naar keuze (meestal je partner of je kinderen) wanneer je voor de einddatum
van het contract sterft. De duur en het verzekerde bedrag hangen af van ieders persoonlijke situatie.
De overlijdensverzekering is dus niet te verwarren met de uitvaartverzekering. Een uitvaartverzekering zorgt ervoor
dat je nabestaanden niet moeten opdraaien voor de kosten van de uitvaart zelf (de rouwbrieven, de uittreksels van
overlijdensakte, de lijkkist, de begrafenisondernemer…).
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Amper één op vier 65-plussers heeft een
testament
Uit de cijfers van dit onderzoek blijkt duidelijk dat weinig Belgen vandaag echt bij het onderwerp stilstaan. 17% van de
Belgen heeft een testament opgesteld of laten opstellen. Bij de 50 tot 64-jarigen ligt dit logischerwijs al wat hoger, op
22%. Bij de 65-plussers is dit cijfer nog iets hoger, met 26%. Maar toch heeft dus amper één op vier 65-plussers een
testament.
Ons materieel bezit is over het algemeen goed verzekerd, maar slechts 1 op 10 Belgen verzekert zijn dierbaren voor de
gevolgen van zijn overlijden met een overlijdensverzekering. We houden er dan ook vaak geen rekening mee of onze
nabestaanden al dan niet over de financiële middelen beschikken om de successierechten te betalen, iets wat ook door
de overlijdensverzekering gedekt wordt. Bij de 50 tot 64-jarigen heeft 11% een overlijdensverzekering en bij de 65-plussers
amper 8%. 54% van de Belgen kent de overlijdensverzekering niet. Op de confronterende vraag ‘Ben je klaar om gerust te
sterven?’ antwoordt 72% dan ook negatief. Mannen zijn over het algemeen wel iets geruster: 31% van de mannen is wel
klaar om gerust te sterven, terwijl slechts 25% van de vrouwelijke bevolking zich klaar voelt.
Het einde van ons leven zwijgen we liever dood
Op de vraag ‘Heb jij er al bij stilgestaan wat er met je gezin zou gebeuren, mocht je komen te sterven?’ antwoordt 48% dat
ze er soms wel aan denken. Maar één op vijf (20%) Belgen heeft er nog nooit echt bij stilgestaan. 31% heeft er ooit wel
eens aan gedacht, maar is er niet echt mee bezig. Vrouwen denken er duidelijk wel vaker aan dan mannen. 55% van de
vrouwen staat regelmatig stil bij de gevolgen, bij mannen is dit 43%. Het thema blijft, na seks en psychische stoornissen,
één van de grootste gesprekstaboes in onze maatschappij. 29% van de Belgen die er ooit al wel bij stilgestaan heeft, heeft
nog nooit een gesprek gevoerd met iemand over wat er zou kunnen gebeuren als hij of zij zou overlijden. Als we er dan
toch over spreken, doen we dit vooral met onze partner (44%), onze kinderen (20%) of met een vriend(in) (16%).

NN lanceert campagne ‘Laat is ooit te laat’
Levensverzekeraar NN lanceert vandaag een grootschalige campagne om het thema overlijden bespreekbaarder te
maken. De slagzin van de campagne ‘Laat is ooit te laat’ zal duidelijk in het straatbeeld zichtbaar zijn vanaf vandaag.
Daarnaast zullen er ook spots op de televisie getoond worden, waarin echte mensen echte gesprekken voeren over
het onderwerp. Zoals bijvoorbeeld het koppel Katia en Michel, een doorsnee gezin met twee kinderen. NN moedigde
hen aan om het moeilijke gesprek over de dood aan te gaan. Alle gesprekken verliepen spontaan, NN heeft deze
enkel gefaciliteerd.
Meer informatie? www.nn.be/overlijdensverzekering
Bekijk hier de video van de campagne.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek rond overlijdensverzekeringen
• 75% van de Belgen heeft een verzekering voor zijn wagen, terwijl slechts 1 op 10 Belgen zijn nabestaanden 		
beschermt voor het geval hij plots zou wegvallen.
• Nochtans vinden we het gezin het allerbelangrijkste wat er is in het leven, zelfs belangrijker als gelukkig
en gezond zijn. Onze wagen daarentegen, vinden we helemaal niet belangrijk in het leven.
• Meer dan de helft (54%) van de gezinnen is financieel kwetsbaar mocht één van de kostwinners plots sterven.
Vooral bij Belgen tussen de 35 en de 49 jaar zou hun overlijden ervoor kunnen zorgen dat het gezin in de
financiële moeilijkheden komt.
• Eenoudergezinnen zijn de meest kwetsbare groep. Niet minder dan 79% van de alleenstaande ouders geeft aan
dat hun gezin financieel kwetsbaar is in geval van overlijden. Nochtans heeft amper 5% van hen een overlijdensverzekering om hun nabestaanden te beschermen in geval van overlijden.
• Meer dan de helft (54%) van de Belgen geeft aan dat ze de overlijdensverzekering niet kennen. En 44% van de
mensen weet niet dat een overlijdensverzekering niet hetzelfde is als een uitvaartverzekering.
• Eén op vijf (20%) Belgen heeft nog nooit echt stilgestaan bij de dood. Het thema blijft één van de grootste 		
gesprekstaboes in onze maatschappij.
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Over het onderzoek
Onafhankelijk onderzoeksbureau Indiville bevroeg 1081 Belgen (tussen 20
en 79 jaar) naar hun voorbereiding op de dood en de financiële impact van
hun overlijden op hun nabestaanden. 57% procent van de respondenten is
Nederlandstalig, 43% procent Franstalig. 49% procent van de respondenten
zijn mannen, 51% procent vrouwen.

Over NN
Als levensverzekeraar biedt NN bescherming door innovatieve oplossingen
(invaliditeit en overlijden, pensioensparen en tak 23) en een breed netwerk van
makelaars en partners in de banksector. NN telt 1,4 miljoen klanten in België en
valt onder NN Group, een internationale verzekeraar en vermogensbeheerder met
een uitstekende kapitaalpositie die actief is in 18 landen over de hele wereld.
Als expert in beschermende verzekeringsproducten wil NN de meest persoonlijke
verzekeraar van België worden. Iedereen is uniek op zijn eigen manier en dat
verdient een persoonlijke benadering. Op die manier wil NN ook de Belgen helpen
bij hun zoektocht naar een gezond(er) en gelukkig(er) leven. Voor meer informatie
over NN: www.nn.be

Perscontact NN in België
Annelore Van Herreweghe
communicatie@nn.be

0494 17 02 00
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Bijlage 1: Grafieken
Grafiek 1: Welke van de volgende financiële producten heb je?
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Grafiek 2: Aan welke zaken hecht je het meest belang? En aan welke het minst?
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Grafiek 3: Stel je overlijdt vandaag, in hoeverre zou dit
een financiële ramp zijn voor je gezin?
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Ooit al over de dood gesproken met je familie?
Deze zes tips helpen je op weg
Praten over doodgaan vindt niemand makkelijk. Het is lastig om je dat moment voor te stellen en het brengt soms
ook overweldigende emoties teweeg. Toch kan het heel geruststellend zijn om het met je familie te hebben over wat
er gebeurt als jij er niet meer zou zijn en om een plan voor de toekomst voor te bereiden. Want ‘laat is ooit te laat’.
Zo begin je eraan:
1. Maak voor jezelf uit hoe jij wil dat de toekomst van je gezin eruit ziet als je er niet meer bent
Vorm je eerst een beeld van hoe de situatie van je gezin eruit zal zien na jouw overlijden. Kan je familie in jullie huis
blijven wonen? Kan je partner blijven werken en hoe moet het dan met de opvang en de studies van de kinderen?
Verzamel concrete cijfers over jullie financiële situatie nu en op het moment dat jij zou wegvallen. Het kan handig zijn
om deze oefening te maken en het gesprek te voeren op een moment dat jullie een belangrijke beslissing nemen in
het leven, zoals een huis kopen, van werk veranderen, enz.
2. Praat, maar luister ook
Jij hebt al over je overlijden nagedacht, maar je gesprekspartner misschien nog niet. Praat daarom niet alleen over
jouw standpunt, maar geef hem of haar ook de kans om gedachten en gevoelens onder woorden te brengen. Via een
rustig gesprek kunnen jullie samen bepalen wat jullie belangrijk vinden als een van jullie er niet meer is.
3. Vind een comfortabele plek om te praten
Over de dood praten thuis, terwijl je aan het koken bent of de kinderen rondlopen, is niet ideaal. Op neutraal terrein
gaat het vaak makkelijker. Tijdens een wandeling bijvoorbeeld of als je samen iets gaat drinken.
4. Laat heftige emoties toe, maar maak geen ruzie
Emoties kunnen hoog oplopen wanneer je over het leven na de dood praat en dan loert ruzie om de hoek. Laat het
niet zover komen. Luister kalm naar de gevoelens van de ander, vraag hem of haar vanwaar dat gevoel komt. Zo kun
je er rekening mee houden en samen nadenken over een plan voor de toekomst.
5. Praten over zoiets heftigs als de dood kan jullie band versterken
Openlijk praten over wat er moet gebeuren als een van jullie overlijdt, scherpt jullie gemeenschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel aan. Het kan op die manier een positieve ervaring zijn voor jullie allebei.
6. Maak samen een plan voor de toekomst
Een goed gesprek over overlijden is zeer nuttig, maar niet voldoende. Vergeet niet samen de zaken aan te pakken die
geregeld moeten worden voor de toekomst. Besluit welke stappen jullie gaan zetten. Het is bijvoorbeeld een goed
idee om naar je verzekeringsmakelaar te stappen en het over een overlijdensverzekering te hebben.
Met een overlijdensverzekering stel je de financiële toekomst van je gezin veilig. Wil je er meer over weten?
Surf naar www.nn.be/overlijdensverzekering of vraag advies aan je verzekeringsmakelaar.
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