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U woont in Duitsland en werkt in Nederland. Mocht u
overlijden, krijgt uw partner een nabestaandenuitkering Anw.
De Anw-uitkering is er ook voor uw kinderen.
Uw nabestaanden krijgen alleen een Anw-uitkering als u op
de dag van overlijden in Nederland werkte.

Wie krijgt de
Anw‑uitkering?

De nabestaandenuitkering Anw kent drie soorten uitkeringen:
Nabestaandenuitkering voor uw partner
Uw partner ontvangt een nabestaandenuitkering als hij of zij;
-- de AOW-leeftijd nog niet bereikt heeft, en
-- een kind onder de 18 jaar verzorgt (of zwanger is), of
-- tenminste 45% arbeidsongeschikt is.
Wie is uw partner?
Uw partner is degene met wie u woont. Deze persoon kan ook uw broer of zus
zijn, u hoeft dus niet getrouwd te zijn. Alleen uw ouders of uw kinderen zijn
geen partners van u.
Wezenuitkering
Voor kinderen tot 16 jaar is er een wezenuitkering als ze geen ouders meer
hebben. De wezenuitkering kan soms doorlopen tot de 18e of 21e verjaardag.

Hoeveel Anw-uitkering
krijgen uw
nabestaanden?

Hoeveel nabestaandenuitkering uw partner krijgt, hangt af van de inkomsten
van uw partner.
-- Krijgt uw partner een uitkering? Dan wordt de hele uitkering afgetrokken
van de Anw‑uitkering. Wat overblijft, is de nabestaandenuitkering.
-- Werkt uw partner? Dan gaat een deel van het salaris van de
nabestaandenuitkering af.
-- Heeft uw partner helemaal geen werk of uitkering? Dan is de
nabestaandenuitkering evenveel als 70% van het netto minimumloon.
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de Anw‑uitkering uit.
De halfwezen- en wezenuitkering zijn vaste bedragen. Voor deze uitkeringen
maakt het niet uit hoeveel inkomen uw partner of kinderen hebben.
De hoogte van de Anw-uitkering wordt regelmatig aangepast.
Op www.svb.nl/anw vindt u actuele bedragen en informatie.
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Hoe vragen uw
Uw nabestaanden kunnen de Anw-uitkering aanv ragen bij de Duitse
nabestaanden Anw aan? Rentenversicherung. De Rentenversicherung is te vinden via uw gemeente of
via +49 (0)800 100 048 00. Uw nabestaanden kunnen de Anw-uitkering ook
aanvragen bij de SVB te Zaanstad via +31 (0)75 655 10 10.

Wat als …

… u ook in Duitsland heeft gewerkt?
Alleen uw huwelijkspartner kan naast een nabestaandenuitkering ook een
uitkering uit de Duitse Rentenversicherung krijgen. Dat is een Duitse
nabestaandenuitkering. Het bedrag van de Duitse nabestaandenuitkering
wordt afgetrokken van de Nederlandse uitkering.
… het inkomen van uw partner verandert?
Dan kan dit invloed hebben op de nabestaandenuitkering. Geef dit binnen
zes weken door aan de SVB te Zaanstad.
… uw partner de AOW-leeftijd bereikt of overlijdt?
Dan stopt de Nederlandse nabestaandenuitkering. Soms kan uw partner een
AOW-pensioen uit Nederland krijgen. Een Duitse nabestaandenuitkering stopt
pas als uw partner overlijdt.
… uw partner met iemand anders gaat samenwonen?
Dan stopt de Nederlandse nabestaandenuitkering. Het maakt niet uit of het
gaat om een huwelijk, geregistreerd partnerschap of om samenwonen.
Een Duitse nabestaandenuitkering stopt alleen bij een huwelijk.
… u vanuit Nederland een ziektewetuitkering ontvangt?
Dan hebben uw nabestaanden misschien recht op een Anw-uitkering.
Inkomen voor uw nabestaanden
Misschien ontvangen uw nabestaanden alleen een Anw-uitkering als u
overlijdt. Maar soms hebben zij daarnaast nog andere inkomsten. Wat kunnen
ze nog meer ontvangen?
-- Een Duitse nabestaandenuitkering. Deze ontvangen uw nabestaanden als u
ooit in Duitsland 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.
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.
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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.
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.

