ANW
Hoe kom ik rond nu mijn man is overleden?
U kunt recht hebben op een nabestaandenuitkering en een halfwezenuitkering volgens de Algemene
nabestaandenwet. En ook op een aanvullend nabestaandenpensioen als uw man een (ex)werkgever
had met een pensioenregeling.
Halfwezenuitkering
U hebt recht op een halfwezenuitkering Anw als u:




jonger bent dan 65 jaar en als:
uw partner in Nederland woonde of werkte, en:
u een eigen kind, aangehuwd of pleegkind verzorgt dat jonger is dan 18 jaar en dit kind was
een eigen kind van de overledene.

Nabestaandenuitkering
Daarnaast kunt u een nabestaandenuitkering Anw krijgen als u jonger bent dan 65 jaar en als uw
partner in Nederland woonde of werkte, en:



u voor 1 januari 1950 geboren bent, óf:
u voor meer dan 45% arbeidsongeschikt bent.

Het maakt niet uit of u getrouwd was of samenwoonde met uw overleden partner.
Meer informatie
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer informatie over de ANW-uitkeringen. Of u recht hebt
op een aanvullend nabestaandenpensioen, kunt u het beste navragen bij het pensioenfonds of de
verzekeringsmaatschappij van de (voormalig) werkgever van uw man.

Wat gebeurt er als ik een ANW-uitkering heb en ook zelf geld verdien?
Dat ligt eraan hoeveel u gaat verdienen. De De Sociale Verzekeringsbank (SVB) berekent de hoogte
van de nabestaandenuitkering Anw als volgt:
1) De eerste € 723,30 van uw inkomen telt niet mee.
2) Van het inkomen boven € 723,30 wordt twee derde van de nabestaandenuitkering

afgetrokken.
3) Verdient u meer dan € 2.391,23 per maand, dan krijgt u geen nabestaandenuitkering Anw.

Hebt u inkomsten omdat u in loondienst werkt? De Sociale Verzekeringsbank haalt die inkomsten
meestal af van uw ANW-uitkering. Dat gebeurt ook met de meeste uitkeringen, waaronder WW en
WIA-uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Andere inkomsten, zoals inkomsten uit vermogen (rente,
dividend) worden niet van uw ANW-uitkering afgehaald. Ook pensioen en aanvullend
nabestaandenpensioen meestal niet. Verdient u (ook) geld als zelfstandige, dan wordt dit meestal voor
een deel van uw ANW-uitkering afgehaald.

Meer informatie
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer informatie over de ANW-uitkeringen.
(hieronder staan nog de oude, weinig toegankelijke teksten:)

Hoe kom ik rond nu mijn man is overleden?
Dat hangt af van de volgende factoren:
U bent geboren vóór 1 januari 1950. De nabestaandenuitkering loopt gewoon door.
U bent geboren op of na 1 januari 1950. Uw nabestaandenuitkering eindigt.


U heeft recht op een Anw-uitkering omdat u bent geboren vóór 1 januari 1950. In dat geval
blijft de Anw-uitkering gewoon doorlopen.



U bent geboren op of na 1 januari 1950. U heeft recht op een Anw-uitkering omdat het
jongste kind nog geen 18 jaar was. Als het jongste kind 18 jaar wordt, eindigt de
nabestaandenuitkering.



U hebt een kind dat jonger is dan 18 jaar. Daarnaast is er sprake van arbeidsongeschiktheid.
Als die arbeidsongeschiktheid (nog steeds) bestaat in de maand waarin het jongste kind 18
jaar wordt kan er een recht op Anw-uitkering blijven bestaan zolang er sprake is van
arbeidsongeschiktheid van meer dan 45%.

Wat gebeurt er als ik een ANW-uitkering heb en ook zelf geld verdien?
(oude tekst: te ingewikkeld voor de meeste mensen. Te fiscaal / financieel)
Inkomsten uit arbeid worden in beginsel in mindering gebracht op de ANW-uitkering. Er geldt echter
een vrijstelling voor een deel van deze inkomsten. De vrijstelling bedraagt 50% van het bruto
minimumloon,plus een derde deel van het inkomen boven deze 50%.
Voor de nabestaanden tellen de volgende inkomsten niet mee:


vermogen



inkomen uit vermogen (bijvoorbeeld kamerverhuur)



uitkering uit verzekeringspolissen



uitkering uit een particulier of collectief afgesloten nabestaandenpensioen



rente-inkomsten.

Meer informatie
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer informatie over de ANW-uitkeringen.

