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U woont in Nederland en werkt in Duitsland. Mocht u
overlijden, dan krijgt uw partner en kinderen meestal een
Duitse nabestaandenuitkering, de Hinterbliebenenrente.
Dat komt omdat u via uw werk verplicht verzekerd bent bij de
Duitse Rentenversicherung.

Wie krijgt Duitse
nabestaandenrente?

Uw partner kan een Duitse nabestaandenrente krijgen, dit is de
Hinterbliebenenrente. De Rentenversicherung betaalt de Hinterbliebenenrente
uit. Het maakt niet uit hoe oud uw partner is. Wel krijgt een oudere partner
meer dan een jongere partner.
Heeft u kinderen onder de 18 jaar? Dan ontvangen zij een halfwezenrente,
tot hun 18e verjaardag. Heeft u kinderen die studeren of gehandicapt zijn?
Dan loopt de halfwezenrente door tot 27 jaar.
De Hinterbliebenenrente is alleen voor uw kinderen en voor uw partner.
Uw partner is degene met wie u bent getrouwd of waarmee u een
geregistreerd partnerschap heeft. De Hinterbliebenenrente geldt dus niet
voor een partner waarmee u samenwoont. In Duitsland is een geregistreerd
partnerschap gelijk aan een huwelijk, maar alleen als dit is afgesloten tussen
twee mensen van hetzelfde geslacht. Vanaf 1 oktober 2017 is het afsluiten van
een geregistreerd partnerschap tussen twee personen van het gelijke geslacht
niet meer gelijkgesteld met een huwelijk. Vanaf dat moment is het namelijk
ook voor twee personen van het gelijke geslacht mogelijk om een huwelijk af
te sluiten. Reeds afgesloten partnerschappen blijven wel bestaan en blijven
ook gelijkgesteld met het huwelijk.

Hoeveel Duitse
nabestaandenrente
krijgt uw partner?

Hoeveel Hinterbliebenenrente uw partner krijgt, hangt af van hoeveel Duitse
ouderdomsrente u heeft opgebouwd. De eerste drie maanden krijgt uw
partner altijd een ‘Sterbevierteljahr’: 100% van de opgebouwde
ouderdomsrente. Is uw partner 45 jaar of ouder of is er een kind jonger dan
18 jaar in het huishouden? Dan wordt dat na drie maanden 60% van de
opgebouwde ouderdomsrente. Is uw partner jonger dan 45 jaar, dan is dat
25%. De leeftijd voor de hoge nabestaandenrente wordt vanaf 2012 verhoogd
van 45 naar 47 jaar in 2029.
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Hoeveel ouderdomsrente u heeft opgebouwd, hangt onder meer af van uw
salaris en hoe lang u in Duitsland werkte. Werkt uw partner, dan wordt dat
inkomen gekort op de Hinterbliebenenrente.
Bent in 2002 of later getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap
afgesloten? Dan krijgt uw partner geen 60%, maar 55% van de opgebouwde
Duitse ouderdomsrente. Een jongere partner krijgt nog steeds 25% maar dan
maximaal 24 maanden.
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Heeft u ook in Nederland gewoond en/of gewerkt? Dan kan uw partner ook
een gedeeltelijke Nederlandse nabestaandenuitkering (Anw) krijgen, als hij
of zij:
-- de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, of
-- een kind onder de 18 jaar verzorgt (of zwanger is), of
-- tenminste 45% arbeidsongeschikt is.
De nabestaandenuitkering wordt beëindigd als uw partner niet meer aan één
van deze voorwaarde voldoet.

Hoe vragen uw
nabestaanden Duitse
Hinterbliebenenrente
aan?

Uw nabestaanden vragen de Hinterbliebenenrente aan in het land waar zij
wonen op het moment van uw overlijden. In Nederland is dat bij de Sociale
Verzekeringsbank (SVB). Wonen uw nabestaanden niet in Nederland?
Kijk dan op www.svb.nl/anw waar u de aanvraag kunt doen.

Wat als …

… het inkomen van uw partner verandert?
Dan wordt de Duitse Hinterbliebenenrente aangepast.
… uw partner ook overlijdt?
Dan stopt de Hinterbliebenenrente van uw partner. Heeft u een kind dat
jonger is dan 18 jaar? Dan kan uw kind een wezenuitkering krijgen die soms
tot 27 jaar kan doorlopen.
… uw partner met iemand anders gaat wonen?
Dan loopt de Hinterbliebenenrente gewoon door. Alleen bij hertrouwen of
een geregistreerd partnerschap stopt de Hinterbliebenenrente. Een eventuele
Nederlandse nabestaandenuitkering stopt niet alleen bij hertrouwen, maar
ook bij samenwonen.
… uw partner de AOW-leeftijd bereikt?
Dan loopt de Hinterbliebenenrente gewoon door. Een eventuele Nederlandse
nabestaandenuitkering stopt wel bij het bereiken van de AOW-leeftijd.
Het kan zijn dat uw partner wel een Nederlands AOW-pensioen krijgt.
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Inkomen voor uw nabestaanden
Misschien ontvangen uw nabestaanden alleen Hinterbliebenenrente als u
overlijdt. Maar soms hebben zij daarnaast nog andere inkomsten. Wat kunnen
ze nog meer ontvangen?
-- Een Nederlandse nabestaandenuitkering. Deze ontvangen uw nabestaanden
als u ooit in Nederland heeft gewerkt.
-- Een aanvullend bedrijfspensioen. Dit bouwt u op bij uw werkgever.
Voor werknemers is deelname aan een bedrijfspensioenfonds vastgelegd in
de cao. Uw werkgever kan u vertellen hoe dat bij u is geregeld.
-- Een uitkering uit een particuliere verzekering. Deze verzekering sluit u zelf af.
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Als u alle inkomsten bij elkaar optelt, krijgt u een beeld van het totale inkomen
voor uw nabestaanden. Komt u er niet uit? Kom dan langs op een spreekuur
van Bureau voor Duitse Zaken.

Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Duitse Zaken van de SVB heeft in deze leaflet kort uitleg
gegeven. Maar niet alle voorwaarden en uitzonderingen staan in deze
leaflet. En wetten en regelingen veranderen. Kijk daarom regelmatig op
www.svb.nl/bdz.
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Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Duitse Zaken, via
telefoonnummer +31 (0)24 343 18 11. Wij helpen u graag verder.

