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OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING

In hoeverre denkt men na over de financiële gevolgen bij overlijden?
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Management summary
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Eén op de vier niet ORV-bezitters verwacht na overlijden 

voor de nabestaanden te zorgen met huidig vermogen

38%
…Heeft geen ORV, omdat 

men hier simpelweg nog 

nooit over heeft nagedacht  
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47%
…Heeft geen 

maatregelen 

getroffen om na 

overlijden voor de 

nabestaanden te 

zorgen 

…verwacht dat de partner in 

dezelfde woning kan blijven 

wonen na overlijden

24%

…verwacht dat het huidige 

vermogen voldoende is om 

voor de nabestaanden te 

zorgen na overlijden

Ondanks het bezitten van een 

ORV, twijfelt 1 op de 5 of men 

zelf (of de partner) in de woning 

kan blijven wonen na overlijden

20%
…van de ORV bezitters 

verwacht dat de nabestaanden 

zeker moeten bezuinigen na 

overlijden

Nog eens 48% denkt dat bezuinigingen 

wellicht nodig zullen zijn  

ORV vaak een “moetje” om 
hypotheek te krijgen

68%

39%

Nauwelijks plannen om ORV te 
wijzigen

Slechts 33%
controleert de verzekering 

bij verandering in 

persoonlijke situatie 

43% …van de ORV’s is meer dan 

10 jaar geleden afgesloten…

…en de 

meerderheid heeft te 

maken gekregen 

met een grote 

verandering in de 

persoonlijke situatie

..toch verwacht slechts 10% dat de 

ORV niet meer passend is
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De ORV is vaak een moetje om een hypotheek te krijgen 

en er wordt na afsluiten vaak niet meer naar omgekeken

Ondanks het bezitten van 
een ORV, twijfelt één op de 

vijf of men zelf (of de 
partner) bij overlijden in de 
woning kan blijven wonen.

Overlijdensrisicoverzekering 
vaak een “moetje” om 

hypotheek te krijgen (39%).

Nauwelijks plannen om ORV 
te wijzigen. Bovendien 

controleert slechts een derde de 
verzekering bij verandering in 

de persoonlijke situatie.

Slechts 10% verwacht dat 
overlijdensrisicoverzekering 

niet meer passend is, terwijl de 
verzekering vaak lang geleden 

is afgesloten (>40% ouder 
dan 10 jaar) en de meerderheid 
te maken heeft gekregen met 
een grote verandering in de 

persoonlijke situatie.

Bijna de helft van de niet bezitters 
heeft geen maatregelen getroffen 
om voor nabestaanden te kunnen 

zorgen. Een kwart verwacht dat het 
huidige vermogen voldoende is.

Meerderheid van de niet ORV 
bezitters verwacht dat partner in de 
huidige woning kan blijven wonen. 

Eén op de vier heeft geen ORV 
omdat men hier simpelweg nog 

nooit over heeft nagedacht.

Belang overlijdensrisicoverzekering 
lijkt door niet bezitters te worden 
onderschat: twee op de drie is niet 

van plan om er op korte termijn één 
af te sluiten. 

Eén op de vijf ORV bezitters 
verwacht dat nabestaanden 
zeker moeten bezuinigen bij 
overlijden. Nog eens de helft 

denkt dat dit wellicht 
noodzakelijk zal zijn.
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Onderzoeksresultaten
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Gevolgen bij overlijden
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A10: Stel: u komt te overlijden. In hoeverre verwacht u 

dat elk van de volgende situaties van toepassing zal zijn 

op uw partner en/of kinderen?

Basis: Alle respondenten met partner en/of kinderen

(niet bezitters n: 320 – 407, bezitters n: 412 – 572)
NB: Binnen “niet ORV-bezitters” is ingezoomd op de groep waar-

voor het relevant zou kunnen zijn om wél een ORV te sluiten. 

Alleenstaanden en 60-plussers zijn daarom niet meegenomen

• Acht op de tien bezitters geven aan dat partner en/of kinderen in het huis kunnen blijven wonen. Dit is duidelijk meer 

dan onder niet bezitters, echter verwacht ook hier een flink deel (68%) dat overlijden geen gedwongen verhuizing tot 

gevolg zal hebben.

• Een kwart (niet bezitters) tot 20% (bezitters) verwacht dat nabestaanden zeker moeten bezuinigingen. Slechts een 

derde geeft aan dat dit niet noodzakelijk zal zijn. Ook meer of juist parttime werken zijn maatregelen die volgens een 

behoorlijke groep (misschien) noodzakelijk zijn bij overlijden. De verschillen tussen wel en niet bezitters zijn 

minimaal. In veel gevallen is de ORV gekoppeld aan de hypotheek. Hierdoor kan de nabestaande weliswaar in het 

huis blijven wonen, de zorg voor bijvoorbeeld eventuele kinderen komt dan wel op één persoon aan.

Ruime meerderheid verwacht dat nabestaanden in huidige 

woning kunnen blijven wonen als men komt te overlijden

Mijn partner en/of kinderen zal in hetzelfde 

huis kunnen blijven wonen

Mijn gezin zal moeten bezuinigen

Mijn partner zal meer moeten gaan werken 

om voldoende geld te hebben om goed van 

te kunnen leven

Mijn partner zal parttime moeten gaan 

werken om voor de kinderen te zorgen

Stel u komt te overlijden…

68

24

17

17

20

43

29

34

12

33

54

49

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niet ORV-bezitters

81

20

14

15

13

48

34

32

6

32

52

53

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ORV-bezitters
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A11: Stel: uw partner overlijdt. In hoeverre verwacht u 

dat elk van de volgende situaties van toepassing zal zijn 

op u en/of uw kinderen?

Basis: Alle respondenten met partner en/of kinderen

(niet bezitters n: 316 – 386, bezitters n: 407 – 574)

• Dat juist de niet bezitters meer problemen verwachten als hun partner overlijdt is niet geheel verrassend. Het 

aandeel vrouwen is binnen deze groep aanzienlijk groter en dit blijft vooralsnog de groep die veelal parttime werkt en 

niet de hoofdkostwinner is. Het betekent echter wel dat het verstandig is om de maatregelen bij overlijden van de 

partner (nog) eens goed in kaart te brengen.

• Bij bezitters van een overlijdensrisicoverzekeringen zijn de verhoudingen tussen zelf (zie vorige pagina) of partner 

overlijden minimaal.

• Met name jongeren tot 30 jaar verwachten te moeten bezuinigen indien één van de twee komt te overlijden. Dit geldt 

voor zowel de ORV bezitter als de niet bezitter.

Niet ORV-bezitter verwacht meer moeilijkheden bij overlijden 

partner dan bij eigen overlijden

Ik zal in hetzelfde huis kunnen blijven wonen 

Ik zal moeten bezuinigen

Ik zal meer moeten gaan werken om 

voldoende geld te hebben om goed van te 

kunnen leven

Ik zal parttime moeten gaan werken om voor 

de kinderen te zorgen

Stel uw partner overlijdt…

65

31

27

21

22

44

30

26

13

25

43

53

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Niet ORV-bezitters

78

22

15

12

16

47

25

30

5

31

60

58

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ORV-bezitters
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ORV bezitters
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A02: Wat is/zijn de redenen dat u deze 

overlijdensrisicoverzekering(en) heeft afgesloten?

Basis: ORV-bezitters n=699

• Voor 39% van de ORV-bezitters is de verplichting aanleiding om een ORV te sluiten, het lijkt daarmee vooral een 

“moetje”. 

• Indien een huurder een ORV heeft is duidelijk te zien dat er sprake is van een bewuste keuze, zo geeft een kwart 

aan specifiek voor de kinderen deze verzekering te hebben afgesloten, ten opzichte van 12% van de 

woningeigenaren en 43% ter voorkoming van financiële problemen voor de partner, terwijl dit bij eigenaren op 36% 

ligt.

Het (deels) aflossen van de hypotheek wordt door de helft 

genoemd als reden voor het sluiten van een ORV

Redenen sluiten ORV

%

Koop/huur belangrijkste verschillen

50

39

37

13

8

3

4

Zodat (een deel van) mijn hypotheek kan worden afgelost als 

ik kom te overlijden

Het was verplicht bij het afsluiten van een 

hypotheek/lening/krediet

Zodat mijn partner niet in de financiële problemen komt als ik 

kom te overlijden

Zodat mijn kinderen niet in de financiële problemen komen als 

ik kom te overlijden

Zodat (een deel van) mijn lening/krediet kan worden afgelost 

als ik kom te overlijden

Zodat het betaalbaar wordt voor mijn partner om onbetaald 

verlof op te nemen als ik kom te overlijden

Andere reden

Zodat mijn kinderen niet in de 

financiële problemen komen als ik 

kom te overlijden

Koop Huur

Zodat (een deel van) mijn 

hypotheek kan worden afgelost als 

ik kom te overlijden

Het was verplicht bij het afsluiten 

van een hypotheek/lening/krediet

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLxt_Mzb3KAhWJfRoKHZX6C0UQjRwIBw&url=http://haagseuitdaging.nl/founder/aegon/&psig=AFQjCNFKXn9LWBRbSAux5pkXP5jf9Ufmhw&ust=1453558518258406
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLxt_Mzb3KAhWJfRoKHZX6C0UQjRwIBw&url=http://haagseuitdaging.nl/founder/aegon/&psig=AFQjCNFKXn9LWBRbSAux5pkXP5jf9Ufmhw&ust=1453558518258406


12© GfK April 14, 2016 | Overlijdensrisicoverzekering

A01: Hoeveel overlijdensrisicoverzekeringen heeft u?

A03: Wanneer heeft u uw overlijdensrisicoverzekering 

afgesloten?  

Basis: ORV-bezitters n=699

• Ruim 40% van de overlijdensrisicoverzekeringen is zelfs 10 jaar of ouder. Dat het percentage dat een wijziging heeft 

doorgevoerd op deze overlijdensrisicoverzekering zo laag ligt (zie vorige pagina) is des te opvallender.

• Alleenstaanden geven vaker aan één ORV te hebben (92%) in vergelijking met gezinnen (met kinderen 75%, zonder 

kinderen 78%). Alleenstaanden sluiten vaker enkel het verplichte deel van de ORV af, terwijl gezinnen een extra 

ORV kunnen afsluiten als zorg voor de nabestaanden.  

• Jongeren in de leeftijdsklasse 18-30 jaar hebben vaker in het afgelopen jaar een ORV afgesloten (37%). Niet 

verwonderlijk aangezien dit vaak de leeftijd is waarop starters een huis kopen.

Tweederde van de ORV’s is ouder dan vijf jaar

Aantal ORV’s in bezit Wanneer ORV afgesloten

79%

19%

2%
…

Gemiddeld: 

1,2 ORV 

10

6 7 6 7

23

43

Minder dan 1 jaar geleden

1 tot 2 jaar geleden

2 tot 3 jaar geleden

3 tot 4 jaar geleden

4 tot 5 jaar geleden

5 tot 10 jaar geleden

Meer dan 10 jaar geleden

%
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A06: Welke van onderstaande veranderingen hebben er 

plaatsgevonden in uw persoonlijke situatie sinds het 

afsluiten van uw overlijdensrisicoverzekering?  

A04: In hoeverre bent u het eens of oneens met elk van 

de volgende stellingen?

Basis: ORV-bezitters n=699

• Bij ongeveer de helft van alle bezitters heeft zich na het afsluiten van de ORV minstens één grote verandering in de 

persoonlijke situatie voorgedaan. 

• Slechts 58% is ervan overtuigd dat de ORV bij de huidige persoonlijke situatie past. Samen met de conclusies dat 

slechts een op de drie ORV-bezitters de ORV controleert wanneer iets verandert in de persoonlijke situatie en dat 

93% geen wijzigingen heeft aangebracht, geeft dit aan dat men de ORV sluit en er verder weinig aandacht meer aan 

besteedt.  

Slechts een op de drie ORV-bezitters controleert de ORV 

wanneer iets verandert in de persoonlijk situatie

2

2

8

11

8

28

25

33

30

51

47

29

11

10

4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Helemaal mee oneens Mee oneens Neutraal Mee eens Helemaal mee eens

Ik ben ervan overtuigd dat mijn ORV bij mijn huidige 

persoonlijke situatie past

Wanneer er iets verandert in mijn persoonlijke situatie, 

controleer ik of ik hierdoor ook iets in mijn ORV moet 

veranderen

Het is mij duidelijk wat er met mijn ORV precies verzekerd is

Veranderingen sinds sluiten ORV

25

15

12

7

4

3

3

2

4

48

Kinderen gekregen

Huis gekocht

Getrouwd

Huis verkocht

Gescheiden

Samen gaan wonen

Uit elkaar gegaan

Huis gaan huren

Andere verandering

Geen van bovenstaand

%
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A05a: Heeft u sinds het afsluiten van uw 

overlijdensrisicoverzekering nog wijzigingen aangebracht? 

A05b: Heeft u sinds het afsluiten van uw 

overlijdensrisicoverzekering nog gekeken naar 

mogelijkheden om over te stappen naar een andere 

verzekeringsmaatschappij?

Basis: ORV-bezitters n=699

• Alleenstaanden (75%) en gezinnen met kinderen (69%) denken er vaker niet aan een wijziging aan te brengen in de 

ORV dan gezinnen zonder kinderen (58%). Zeker in het geval van het hebben van kinderen is dit opvallend: neemt 

men bijvoorbeeld het kunnen betalen van studiekosten bij overlijden in overweging?

• Vrouwen en mannen verschillen niet in het aanbrengen van wijzigingen. Opvallend is wel dat mannen vaker claimen 

erover na te denken (zowel wijzigen als overstappen), maar vervolgens geen actie ondernemen. De vraag is of het 

hier gaat om een serieuze verdieping of meer generiek over de verzekeringsportefeuille aangezien uit het onderzoek 

naar voren komt dat het wijzigen van de overlijdensrisicoverzekering voor een grotere groep verstandig is dan de 

beperkte groep die dat tot op heden heeft gedaan. 

ORV’s blijven vaak ongewijzigd na afsluiten

Wijzigingen in ORV aangebracht sinds sluiten?
Gekeken naar mogelijkheden over te stappen naar andere 

maatschappij?

4

2

1

0

27

66

%

Ja, het uit te keren bedrag bij overlijden 

is verhoogd

Ja, de looptijd is verlengd

Ja, het uit te keren bedrag bij 

overlijden is verlaagd

Ja, de looptijd is verkort

Nee, maar ik heb hier wel aan gedacht

Nee, ik heb hier niet aan gedacht

7%

13%

79%

Ja

Nee, maar wel aan gedacht

Nee, niet aan gedacht
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A12A: Bent u van plan om op korte termijn (binnen een 

jaar) iets te wijzigen in uw overlijdensrisicoverzekering / 

een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten? 

A12B: Welke wijziging(en) bent u van plan? 

Basis: Alle ORV-bezitters n=699 en alle bezitters die 

(misschien) iets willen wijzigen n = 154

• Ondanks de aanwezige onzekerheid rondom de gevolgen bij overlijden, twijfels of de ORV nog wel passend is en het 

feit dat een flinke groep de verzekering niet controleert bij veranderingen in de persoonlijke situatie, zet dit niet of 

nauwelijks aan tot het wijzigen van de overlijdensrisicoverzekering. Slechts 5% van de bezitters geeft aan van plan te 

zijn om wijzigingen aan te brengen, terwijl 17% dit misschien overweegt.

• 42% van de bezitters die aangeeft (misschien) iets te willen wijzigen heeft geen idee wat precies. Grote kans dat het 

nadenken over de verzekering voor een gevoel van urgentie zorgt. Als men iets wil wijzigen, wordt het verhogen van 

het uit te keren bedrag het meest genoemd. Gezien de verwachte bezuinigingen bij overlijden en de gezins-

uitbreiding, die bij een kwart heeft plaatsgevonden na afsluiten van de verzekering, is dit een terechte overweging.

Nauwelijks plannen om bestaande overlijdensrisicoverzekering 

te wijzigen

Van plan op korte termijn iets te wijzigen in ORV? Welke wijzigingen (ORV-bezit)?

23

15

9

6

4

10

42

Het uit te keren bedrag bij overlijden
verhogen

Overstappen naar een andere verzekeraar

De looptijd verkorten

De looptijd verlengen

Het uit te keren bedrag bij overlijden
verlagen

Anders

Weet ik nog niet

%

37 40 17 41

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Zeker niet

Waarschijnlijk niet

Misschien

Waarschijnlijk wel

Zeker wel
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Niet ORV bezitters
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A08: Heeft u er op een andere manier voor gezorgd dat 

uw partner en/of kinderen niet in de financiële 

problemen komen als u komt te overlijden? 

A09: Op welke manier(en) heeft u hiervoor gezorgd?

Basis: niet ORV-bezitters n=429

Bijna de helft van de niet bezitters heeft geen maatregelen 

getroffen zodat nabestaanden te kunnen zorgen

• Maar liefst 24% van de niet bezitters verwacht na 

overlijden voor de nabestaanden te kunnen zorgen 

met eigen vermogen in sparen/beleggen. Realiseren 

zij zich wel dat het om veel geld gaat? Gemiddeld 

heeft een huishouden tot 60 jaar rond de €7.000 

spaargeld (bron: GfK TOF Particulier 2014). Dit houdt 

in dat het voor veel mensen lastig wordt om voor de 

nabestaanden te kunnen zorgen na overlijden.

• Opvallend: 6% geeft aan te zorgen voor de 

nabestaanden door middel van een 

uitvaartverzekering. Deze groep lijkt zich niet te 

realiseren dat deze verzekering alleen dekking biedt 

voor de uitvaart zelf en in geen geval de 

nabestaanden in financieel opzicht (gedeeltelijk) 

ontzorgt. De campagnes van uitvaartverzekeraars 

waarbij gehamerd wordt om nabestaanden niet met 

de kosten te laten zitten lijkt wel te blijven hangen, 

maar niet altijd goed te worden begrepen.

Ervoor gezorgd dat nabestaanden niet in 

financiële problemen komen?
Op welke manier gezorgd voor 

nabestaanden?

Eigen vermogen in sparen/beleggen

24%

Pensioen (+ via werkgever)

6%

Uitvaartverzekering

6%

Andere 

levensverzekering/lijfrenteverzekering

5%

Huis vrij/overwaarde

2%

Geen maatregelen

47%

53%
47%

Ja

Nee

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLxt_Mzb3KAhWJfRoKHZX6C0UQjRwIBw&url=http://haagseuitdaging.nl/founder/aegon/&psig=AFQjCNFKXn9LWBRbSAux5pkXP5jf9Ufmhw&ust=1453558518258406
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLxt_Mzb3KAhWJfRoKHZX6C0UQjRwIBw&url=http://haagseuitdaging.nl/founder/aegon/&psig=AFQjCNFKXn9LWBRbSAux5pkXP5jf9Ufmhw&ust=1453558518258406


18© GfK April 14, 2016 | Overlijdensrisicoverzekering

A07: Wat is/zijn de reden(en) dat u geen ORV heeft? 

A13: Draagt u op dit moment de verantwoordelijkheid 

voor minderjarige kinderen? 

Basis: niet ORV-bezitters n=459 

NB: Binnen de “niet ORV-bezitters” is ingezoomd op de 

groep waarvoor het relevant zou kunnen zijn om wél 

een ORV te sluiten. Alleenstaanden en 60-plussers zijn 

om deze reden niet meegenomen

Vier op de tien heeft geen ORV omdat men hier simpelweg nog 

nooit over heeft nagedacht

• Maar liefst 4 op de 10 Nederlanders, waarvoor het 

gezien hun gezinssituatie en leeftijd op zijn minst 

verstandig zou zijn om na te denken over de 

gevolgen bij eventueel overlijden, geeft aan niet 

nagedacht te hebben over een ORV.

• Vooral de mannen zijn ervan overtuigd dat er 

voldoende vermogen beschikbaar is voor de 

nabestaanden als hij komt te overlijden (29% vs. 

21% onder vrouwen). Vrouwen geven vaker aan dat 

de partner een ORV heeft (14%) dan mannen (3%), 

wat voort zou kunnen komen uit de traditionele 

verdeling dat de man vaak de hoofdkostwinner is.

• Niet ORV-bezitters met een huurwoning geven 

vaker dan niet ORV-bezitters met een koopwoning 

als reden dat ze er (nog) niet over hebben 

nagedacht (48% vs. 31%), dat ze pas een ORV 

gaan afsluiten als ze een woning kopen (22% vs. 

2%) of een lening/krediet gaan afsluiten (7% vs. 

1%). De vraag is of men zich hier voldoende 

realiseert dat bij overlijden nabestaanden, ondanks 

dat er geen hypotheek in het spel is, toch in de 

financiële problemen kunnen komen en bijvoorbeeld 

de huur niet meer kunnen opbrengen.

Waarom geen ORV?

%

38

24

10

10

4

4

2

15

Ik heb hier (nog) niet over nagedacht

Voldoende vermogen voor mijn partner en/of kinderen

Mijn partner heeft een overlijdensrisicoverzekering

Ik ga dit pas afsluiten op het moment dat ik een huis
koop

Mijn gezondheid laat het niet toe om een ORV af te
sluiten

Ik ga pas afsluiten als ik een lening/krediet afsluit

Niet op mij van toepassing (geen partner of kinderen)

Andere reden
78%

11%

10%

Ja, inwonend

Ja, niet inwonend

Nee

Verantwoordelijk voor 

minderjarige kinderen?
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A12A: Bent u van plan om op korte termijn (binnen een 

jaar) een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten? 

Basis: niet-ORV bezitters n=459

NB: Binnen de “niet ORV-bezitters” is ingezoomd op de 

groep waarvoor het relevant zou kunnen zijn om wél 

een ORV te sluiten. Alleenstaanden en 60-plussers zijn 

om deze reden niet meegenomen

Animo om overlijdensrisicoverzekering af te sluiten is zeer 

beperkt

• Twee op de drie niet bezitters geeft aan niet van 

plan te zijn om op korte termijn een 

overlijdensrisicoverzekering af te gaan sluiten. Dit is 

een opvallende uitkomst aangezien in dit onderzoek 

gefocust is op een groep niet bezitters waarvoor het 

relevant zou kunnen zijn om een 

overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, namelijk 

gezinnen met en zonder kinderen in de leeftijd tot 60 

jaar. Tel daarbij op dat 38% nog niet over een 

dergelijke verzekering heeft nagedacht en een flink 

deel verwacht dat het huidige vermogen voldoende 

moet zijn voor partner en/of kinderen, dan is het 

sterk de vraag of het belang van een eventuele 

overlijdensrisicoverzekering niet wordt onderschat.

• Huurders zonder ORV geven vaker aan op korte 

termijn een ORV te willen sluiten (9%) dan 

eigenaren (4%). Mogelijk hebben deze huurders de 

intentie om een huis te kopen en is dit de reden 

waarom het percentage onder huurders hoger ligt.

• Het is niet verwonderlijk dat woningeigenaren 

zonder ORV vaker aangeven juist niet van plan te 

zijn op korte termijn een ORV te sluiten (71% ten 

opzichte van 58% onder huurders). 

Bent u van plan op korte termijn een ORV te sluiten?

32 34 28 5 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Zeker niet Waarschijnlijk niet Misschien Waarschijnlijk wel Zeker wel
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Overzicht gezinnen met minderjarige kinderen
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Waarom heeft men geen ORV?

Gezinnen met minderjarige kinderen

Wel ORV

34%

Geen ORV

66%

Niet over nagedacht

38%

Voldoende vermogen

23%

Partner heeft ORV

10%

Sluit pas ORV als ik 

huis koop

10%

Gezondheid laat het 

niet toe

4%

Sluit pas ORV als ik 

een lening afsluit

4%

Andere reden

15%

• Bijna een kwart (23%) van de gezinnen met kinderen zonder ORV denkt dat huidig 

vermogen voldoende is voor nabestaanden bij overlijden. Oftewel: 15% van de Nederlandse 

gezinnen met kinderen heeft geen ORV omdat men verwacht voldoende vermogen te 

hebben om voor nabestaanden te kunnen zorgen.

• 38% van de gezinnen met kinderen zonder ORV heeft simpelweg nog nooit nagedacht over 

het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Oftewel: een kwart van de gezinnen met 

kinderen in Nederland heeft nog nooit over een overlijdensrisicoverzekering nagedacht.
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Waarom heeft men geen ORV? 

Uitsplitsing naar gezinnen die wel en niets geregeld hebben

Iets geregeld

53%

Niets geregeld

47%

Niet over nagedacht

33%

Voldoende vermogen

34%

Partner heeft ORV

11%

Sluit pas ORV als ik huis koop

7%

Niet over nagedacht

45%

Voldoende vermogen

14%

Partner heeft ORV

9%

Sluit pas ORV als ik huis koop

12%

Gezondheid laat het niet toe

4%

Gezondheid laat het niet toe

5%

Sluit pas ORV als ik een lening afsluit

1%

Sluit pas ORV als ik een lening afsluit

1%

Andere reden

12%

Andere reden

17%

Gezinnen met minderjarige kinderen

Wel ORV

34%

Geen ORV

66%
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Stel u komt te overlijden in hoeverre verwacht u dat uw 

nabestaanden moeten bezuinigen?

Gezinnen met minderjarige kinderen

Wel ORV

34%

Geen ORV

66%

Niet bezuinigen

31%

Misschien bezuinigen

44%

Zeker bezuinigen

25%

Niet bezuinigen

27%

Misschien bezuinigen

51%

Zeker bezuinigen

20%

• 20% van de gezinnen met kinderen die een ORV bezitten verwacht dat zijn/haar partner zeker moet gaan bezuinigen als men komt te overlijden. Nog eens ruim de helft denkt dat 

de partner misschien moet gaan bezuinigen.

• 25% van de gezinnen met kinderen zonder ORV zegt dat de partner zeker moet gaan bezuinigen en 44% misschien.

• Oftewel 23% van de gezinnen met kinderen verwacht dat de partner zeker moet gaan bezuinigen als men komt te overlijden en nog eens 46% denkt dat de partner misschien 

moet gaan bezuinigen.
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Stel uw partner komt te overlijden in hoeverre verwacht u dat u 

moet bezuinigen?

Gezinnen met minderjarige kinderen

Wel ORV

34%

Geen ORV

66%

Niet bezuinigen

23%

Misschien bezuinigen

45%

Zeker bezuinigen

32%

Niet bezuinigen

25%

Misschien bezuinigen

52%

Zeker bezuinigen

23%

• 23% van de gezinnen met kinderen die een ORV bezitten geeft aan zeker te moeten bezuinigen als de partner komt te overlijden. Nog eens ruim de helft denkt misschien te 

moeten bezuinigen.

• 32% van de gezinnen met kinderen zonder ORV zegt zeker te moeten bezuinigen en 45% misschien.

• Oftewel 29% van de gezinnen met kinderen verwacht zeker te moeten gaan bezuinigen als de partner komt te overlijden en nog eens 47% denkt misschien te moeten 

bezuinigen.
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Onderzoeksverantwoording
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Onderzoeksverantwoording

Methode Steekproef

Veldwerk

Online onderzoek

15 vragen

3 minuten

Overlijdensrisicoverzekering

8 januari 2016 t/m 18 januari 2016

Bruto 1582 respondenten

Netto 1158 ingevulde vragenlijsten

Responspercentage: 73%

GfK online panel

ORV-bezitters en niet ORV-bezitters waarvoor het relevant 

zou kunnen zijn om wél een ORV te sluiten (gezinnen tot 60 

jaar, zie volgende pagina voor meer informatie)

Niet ORV-bezitters zijn herwogen naar leeftijd, opleiding, 

geslacht en kop- of huurwoning. 
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Verdeling binnen doelgroepen

ORV-bezitter Niet ORV-bezitter

Leeftijd 18-29 jaar 6% 12%

30-39 jaar 26% 22%

40-49 jaar 32% 33%

50-59 jaar 25% 34%

60+ 11% -

Geslacht Man 73% 39%

Vrouw 27% 61%

Koop-/huurwoning Koop 88% 61%

Huur 12% 39%

Opleiding Laag 18% 23%

Midden 39% 46%

Hoog 43% 32%

Gezin Alleenstaand 16% -

Gezin met kinderen 48% 83%

Gezin zonder kinderen 36% 17%

Aanvulling “Niet ORV-Bezitters”

Binnen de groep “niet ORV-bezitters” is voor dit 

onderzoek ingezoomd op een groep waarvoor het 

relevant zou kunnen zijn om wél een ORV te 

sluiten. Alleenstaanden en 60-plussers zijn om 

deze reden niet meegenomen binnen de doelgroep 

“niet ORV-bezitter”. 
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Contact
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Contactgegevens

06-2384115

Industry Consultant 

Financial Services

Joris van Dongen

Joris.van.dongen@gfk.com

GfK Nederland

0162-384733

Research Executive

Leanne Biemans

Leanne.biemans@gfk.com

GfK Nederland
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