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Uw partner is overleden. Naast veel verdriet en zorgen heeft u
ook te maken met een andere financiële situatie. Het is goed
om te weten dat de Nederlandse overheid hulp biedt aan
nabestaanden: de nabestaandenuitkering uit de Algemene
nabestaandenwet (Anw). U kunt bijvoorbeeld Anw krijgen als
u voor kinderen zorgt die jonger zijn dan 18 jaar. Maar ook als
uw situatie anders is, kunt u voor een Anw-uitkering in
aanmerking komen. Hoe dat zit, leest u in deze brochure.

Wat is de Anw

De nabestaandenuitkering Anw is een basisuitkering van de overheid. Deze is
wettelijk geregeld en geldt voor alle inwoners van Nederland.
De Anw regelt een nabestaandenuitkering voor de overblijvende partner, of
de kinderen in het gezin en een wezenuitkering voor kinderen die beide
ouders hebben verloren.
De Anw staat los van het nabestaandenpensioen dat u misschien kunt krijgen
via de werkgever van uw partner, of een extra uitkering van een particuliere
verzekeraar. Als nabestaande kunt u zo beschikken over drie bronnen van
inkomsten.
Niet elke nabestaande kan een Anw-uitkering krijgen. Dit hangt af van uw
leeftijd en of er kinderen zijn. En de uitkering is afhankelijk van uw andere
inkomsten, bijvoorbeeld als u nog werkt. Bovendien duurt de Anw-uitkering
niet levenslang maar maximaal tot de AOW-leeftijd, en vaak zelfs korter.
‘Partner’
De Anw maakt geen onderscheid tussen gehuwden en mensen die ongehuwd
zijn en samen een huishouding vormen. De SVB spreekt daarom gemakshalve
van ‘partner’.

Voor wie is de Anw

De Anw is bedoeld voor mensen die samen een huishouding vormen. Dus niet
alleen voor gehuwden of geregistreerde partners, maar ook voor mensen die
ongehuwd zijn en samenwonen met een ander. Die ander kan een vriend of
vriendin zijn, maar ook een huisgenoot, een broer of een zus. Er is voor het
recht op Anw geen onderscheid tussen man en vrouw.
Wat de SVB onder ‘samenwonen’ verstaat, kunt u nalezen in onze brochure
‘Anw en gezamenlijke huishouding’. Deze vindt u op www.svb.nl/anw.
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De Anw regelt bij overlijden:
- een nabestaandenuitkering voor de partner en voor kinderen tot 18 jaar;
-	een wezenuitkering voor kinderen tot 16 jaar die beide ouders verliezen.
Sommige kinderen kunnen hun wezenuitkering houden tot hun 18e of
21e jaar.
Meer informatie over de wezenuitkering vindt u op www.svb.nl/anw en in de
brochure ‘Wezenuitkering voor kinderen’.
Anw ook bij echtscheiding
Bent u nu getrouwd, dan is het volgende van belang om te weten. Er kan een
moment komen dat u en uw partner van elkaar gaan scheiden. Weet dan dat
uw ex-partner toch recht op Anw kan hebben wanneer u overlijdt. De
Anw‑uitkering is dan gelijk aan de hoogte van de alimentatie (tot het
maximale Anw-bedrag) die de rechter voor uw ex- partner heeft vastgesteld.
De alimentatie hoeft niet werkelijk te zijn ontvangen. Eventuele eigen
inkomsten van uw ex-partner gaan van de Anw-uitkering af.
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.svb.nl/anw.

Wanneer krijgt u Anw

Verzekerd zijn voor de Anw
Op de eerste plaats is van belang of uw partner op de dag van overlijden
verzekerd is voor de Anw. In het algemeen is iedereen die in Nederland woont
hiervoor verzekerd. Ook mensen die niet in Nederland wonen maar wel in
Nederland werken en loonbelasting betalen, zijn verzekerd. Maar er zijn
uitzonderingen. Kijk hiervoor op www.svb.nl/anw.
Gezinssituatie en leeftijd
Of u een nabestaandenuitkering Anw kunt krijgen hangt ook af van uw
gezinssituatie en uw leeftijd. Verder kijkt de SVB nog naar uw eigen
inkomsten.
- U heeft een of meer kinderen
	Als u een kind heeft dat jonger is dan 18 jaar, komt u in aanmerking voor de
nabestaandenuitkering Anw. U kunt dan een hoger bedrag aan
nabestaandenuitkering ontvangen.
- U heeft geen kinderen
	Als u geen kinderen heeft, dan kunt u alleen Anw krijgen als u bent geboren
vóór 1 januari 1950.
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- U bent arbeidsongeschikt
	Bent u geboren ná 31 december 1949 en heeft u geen kinderen, dan is er
nog één mogelijkheid om Anw te krijgen. Bent u voor meer dan 45%
arbeidsongeschikt? Dan kunt u een nabestaandenuitkering krijgen.
De verschillende situaties van nabestaanden ziet u in het volgende schema.
De vraagstelling over inkomen is vereenvoudigd weergegeven. Sommige
inkomsten gaan niet of maar voor een deel af van de Anw. Hoe het precies zit
met welke inkomsten wel of niet meetellen, kunt u nagaan op onze website.
Ga zelf na of u misschien een Anw-uitkering kunt krijgen. Kijk hiervoor op
www.svb.nl/anw onder ‘Bepaal zelf of u Anw kunt krijgen’.
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Overleden partner verzekerd?

JA

NEE

geen Anw

Kind onder 18 jaar?

JA

NEE

Inkomen onder € 2.400 (loon) of
€ 1.115 (uitkering)?

JA
recht op
(gedeeltelijke)
Anw

NEE

geen Anw

Geboren voor 1-1-1950?

JA

NEE

Inkomen onder € 2.400
(loon) of
€ 1.115 (uitkering)?
JA
recht op
(gedeeltelijke)
Anw

NEE

Arbeidsongeschikt voor
meer dan 45%?

JA

geen Anw

NEE

geen Anw
Inkomen onder € 2.400
(loon) of € 1.115
(uitkering)?
JA
recht op
(gedeeltelijke)
Anw

NEE

geen Anw
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Als u een of meer kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, dan kunt u een
hogere nabestaandenuitkering ontvangen tot het jongste kind 18 jaar wordt.
Heeft u alleen kinderen die zijn geboren uit een vorige relatie of huwelijk van
uw overleden partner? Voor de Anw gelden deze kinderen niet als eigen
kinderen. U kunt dan geen nabestaandenuitkering voor uw kinderen krijgen.
Buitenlandse uitkering
Heeft uw overleden partner in een ander land gewerkt? Misschien bestaat er
dan recht op een nabestaandenuitkering uit dat land als uw partner daar
verzekerd is geweest. Deze buitenlandse nabestaandenuitkering wordt wel
afgetrokken van de Nederlandse nabestaandenuitkering.
Kinderen wonen bij een ander
Het kan voorkomen dat door omstandigheden de kinderen niet bij de ouder
maar bij een ander thuis wonen. Zorgt die ander voor de kinderen en duurt dit
ten minste 3 maanden? Dan krijgt de verzorger van de kinderen de
halfwezenuitkering.
Er is een aantal situaties dat het kind niet thuis maar ergens anders woont en
dat de vader of moeder toch de nabestaandenuitkering blijft ontvangen.
Kind verblijft in een internaat
Woont uw kind niet thuis maar in een internaat? Dan houdt u recht op een
nabestaandenuitkering.
Opname in ziekenhuis of instelling
Wordt uw kind opgenomen in een ziekenhuis of instelling en duurt dit niet
langer dan 6 maanden? Dan wordt dit als tijdelijk verblijf beschouwd en blijft
er recht bestaan op een nabestaandenuitkering.
Kind woont op zichzelf
Woont uw kind niet thuis maar op kamers of in een zelfstandige woonruimte,
bijvoorbeeld vanwege een opleiding of studie? Dan blijft het recht op de
nabestaandenuitkering doorlopen. Voor de Anw blijft het kind horen tot het
huishouden van de vader of moeder.
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Voor de nabestaandenuitkering tellen inkomsten mee om te bepalen hoeveel
nabestaandenuitkering u krijgt. Verdient u met werken minder dan € 2.400
bruto per maand? Of ontvangt u een sociale uitkering die niet hoger is dan
€ 1.115? Dan krijgt u een gedeeltelijke nabestaandenuitkering. Als uw
inkomsten boven deze grenzen liggen, komt uw uitkering op nul uit.
Niet alle soorten inkomsten gaan af van de nabestaandenuitkering.
Bijvoorbeeld een nabestaandenpensioen uit de lijfrente van uw partner, of het
nabestaandenpensioen van een pensioenfonds.
De hoogte van de Anw-uitkering wordt aangepast aan uw inkomen. Als u
meer gaat verdienen, wordt uw Anw-uitkering lager. Verdient u minder, dan
krijgt u misschien een hogere Anw-uitkering.
Kijk op www.svb.nl/anw of uw inkomsten wel of niet meetellen voor de Anw.
Anw-compensatie
Er zijn enkele pensioenfondsen (zoals het ABP) die een speciale regeling
hebben voor nabestaanden die een bedrijfspensioen van hen ontvangen en
een gedeeltelijke Anw-uitkering van de SVB. Deze compensatieregeling is dan
een aanvulling op het bedrijfspensioen. De uitbetaling gaat niet automatisch,
de nabestaande moet dit zelf aanvragen. Het is raadzaam bij het
pensioenfonds van uw partner na te gaan of die ook zo’n regeling heeft.

Voorbeeld

Gedeeltelijke nabestaandenuitkering
Peter’s werkgever gaat failliet. Hij vindt elders een nieuwe baan, maar wel voor
minder uren. Nu verdient hij minder dan € 2.400 per maand. Omdat hij onder
de Anw-inkomensgrens verdient, ontvangt hij maandelijks een gedeeltelijke
nabestaandenuitkering Anw.
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De uitkeringsbedragen van de Anw zijn afgeleid van het wettelijk minimum
loon. Meestal veranderen de bedragen elk jaar op 1 januari en 1 juli. Naast de
maandelijkse uitkering krijgt u vakantiegeld. Het opgebouwde vakantiegeld
ontvangt u jaarlijks in mei.
De maximale bedragen hieronder zijn globaal, om u een idee te geven van de
hoogte van de uitkering. Wilt u de precieze bedragen weten, kijk dan op
www.svb.nl/anw. Op uw uitkering houdt de SVB loonheffing en de bijdrage
voor de Zorgverzekeringswet in.
soort uitkering
nabestaandenuitkering

bruto bedrag per maand

vakantie-uitkering per maand

€

1.136

€

83

€

1.386

€

107

nabestaandenuitkering
met kind onder 18 jaar

Hoe lang duurt de
Anw‑uitkering

De nabestaandenuitkering loopt maximaal tot de dag waarop u de
AOW‑leeftijd bereikt. Deze hangt af van uw geboortedatum. Kijk voor uw
AOW‑leeftijd op www.svb.nl/aowleeftijd.
Maar meestal duurt de uitkering korter. Dit is afhankelijk van uw leeftijd: bent
u geboren voor of na 1 januari 1950.
-	Bent u geboren vóór 1 januari 1950? Dan stopt de nabestaandenuitkering
in ieder geval op uw AOW-leeftijd. Vanaf die leeftijd krijgt u een
ouderdomspensioen AOW. Als u op uw AOW-leeftijd nog een
nabestaandenuitkering ontvangt, dan stopt ook deze.
-	
Bent u geboren na 31 december 1949 en zijn er een of meer kinderen thuis?
Dan stopt uw nabestaandenuitkering wanneer uw jongste kind 18 jaar wordt.
Ook in andere situaties stopt de Anw-uitkering, bijvoorbeeld als u gaat
samenwonen, trouwen, of niet langer meer arbeidsongeschikt bent. Of een
inkomen boven een bepaalde grens gaat ontvangen.
Bij hertrouw of samenwonen eindigt de nabestaadenuitkering niet.
De nabestaadenuitkering eindigt wél als de het kind dat een ouder heeft
verloren wordt geadopteerd. Of wanneer de het kind niet meer bij de vader
of moeder woont.
Rond de 16e verjaardag van uw jongste kind ontvangt u een brief over de
gevolgen voor uw Anw-uitkering wanneer uw jongste kind 18 jaar wordt.
Ook leest u welke stappen u op financieel gebied kunt nemen.
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Voorbeeld

Einde nabestaandenuitkering
Het is inmiddels tien jaar geleden dat de vrouw van Peter is overleden.
Peter (61 jaar) heeft al die jaren een nabestaandenuitkering Anw ontvangen.
Peter heeft twee kinderen die jonger zijn dan 18 jaar. Zijn jongste kind, Romy,
wordt binnenkort 18 jaar. Hierdoor eindigt de nabestaandenuitkering Anw.
Hij besluit om in plaats van drie dagen per week vijf dagen te gaan werken.

Wat gaat er van
de Anw af

Op uw bruto Anw-uitkering houdt de SVB loonheffing in.
Loonheffing
Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie volksverzekeringen. U heeft
recht op heffingskortingen. Dat zijn kortingen op de belasting en premie die u
moet betalen. De SVB past de heffingskortingen die voor u gelden
automatisch toe. Als de heffingskortingen samen hoger zijn dan de in te
houden loonheffing, hoeft u geen loonheffing te betalen.

Anw aanvragen

Uitkering uit een ander land
Op het aanvraagformulier staan ook vragen over wonen of werken buiten
Nederland van uw overleden partner. Misschien werkte uw partner buiten
Nederland en was hij of zij verzekerd voor de sociale wetgeving in het andere
land. Of is dit in het verleden het geval geweest. Die verzekering geeft
misschien recht op een nabestaandenuitkering uit dat land.
De SVB verzorgt voor u de aanvraag en stuurt die door naar de pensioen
instantie in het buitenland. De buitenlandse toekenningsbeslissing ontvangt u
rechtstreeks van de buitenlandse pensioeninstantie.
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Extra uitkeringen

Misschien krijgt u nog extra inkomsten naast uw Anw. Heeft uw overleden
partner gewerkt? Waarschijnlijk krijgt u dan een nabestaandenpensioen via de
werkgever: dit heet vaak een bedrijfspensioen. Misschien krijgt u zo’n
pensioen ook van vroegere werkgevers. En heeft uw partner misschien ook
een extra particuliere overlijdensverzekering gehad, bijvoorbeeld een lijfrente
of koopsompolis? Dan krijgt u uit deze verzekering ook een uitkering. Zowel
het bedrijfspensioen als de extra particuliere verzekeringsuitkering worden
niet afgetrokken van uw Anw-uitkering.

Mijnpensioen-
overzicht.nl

Uw Anw-uitkering stopt in ieder geval wanneer u uw AOW-leeftijd bereikt.
Vanaf de AOW-leeftijd krijgt u AOW van de SVB. Heeft u gewerkt, dan heeft
u meestal ook een ouderdomspensioen via uw werkgever opgebouwd.
Hiervoor heeft u premie afgedragen aan een bedrijfspensioenfonds of
pensioenverzekeraar. Wilt u weten op hoeveel pensioen u kunt rekenen?
Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Met behulp van uw DigiD kunt u
eenvoudig nagaan hoeveel pensioen én AOW u heeft opgebouwd. Makkelijk
om te weten voor nu en later.

Meer informatie

Deze brochure geeft in hoofdlijnen aan wanneer u Anw kunt krijgen. Misschien
herkent u uw situatie niet, of heeft u nog vragen. Kijk dan op www.svb.nl/anw
of bel met het SVB-kantoor in uw regio. Onze medewerkers staan u graag
te woord. De adressen en telefoonnummers van de SVB-kantoren vindt
u op onze website onder ‘Contact’. U kunt ook een e-mail sturen via
www.svb.nl/contact.

Andere regelingen van
de SVB

Naast de Anw voert de SVB andere regelingen uit op het gebied van de
sociale zekerheid, zoals de kinderbijslag, het Persoongebonden Budget (PGB)
en de AOW. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op www.svb.nl

Ooit komt iedereen een keer met de SVB in aanraking. Bij de
fijne dingen in het leven of door de onvermijdelijke dingen
van het leven. Als kind, als ouder, als nabestaande.
Schoolgaand, werkend of gepensioneerd. Dan keert de SVB
uit. Beheert ze, verzorgt ze. Doelmatig, rechtmatig en
geruisloos. Voor het leven.

