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U woont in België en werkt in Nederland. Mocht u overlijden,
dan krijgt uw partner een nabestaandenuitkering uit de
Algemene nabestaandenwet (Anw). De Anw regelt ook een
uitkering voor weeskinderen.
Wie krijgt de
Anw-uitkering?

De nabestaandenuitkering Anw kent twee soorten uitkeringen: een
nabestaandenuitkering en een wezenuitkering. De Sociale Verzekeringsbank
(SVB) betaalt deze uitkeringen uit.
Nabestaandenuitkering voor uw partner
Uw partner ontvangt een nabestaandenuitkering als hij of zij:
-- nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, èn
-- een kind onder de 18 jaar verzorgt (of zwanger is), of
-- tenminste 45% arbeidsongeschikt is.
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 ouders en kinderen zijn geen partner.
AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is uw leeftijd op de datum waarop u AOW kunt krijgen van
de SVB. De AOW-leeftijd is afhankelijk van uw geboortedatum. In 2018 kan
iemand AOW krijgen zodra hij de leeftijd van 66 jaar en 4 maanden heeft
bereikt. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67
jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de
levensverwachting. In 2022 en 2023 is de AOW leeftijd 67 jaar en 3 maanden.
Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Ga naar www.svb.nl/aowleeftijd en vul
uw geboortdatum in.
Wezenuitkering
Voor kinderen tot 16 jaar is er een wezenuitkering als ze geen ouders meer
hebben. De wezenuitkering kan soms doorlopen tot 18 jaar of tot 21 jaar.
Hiervoor gelden extra voorwaarden.
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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 in ieder geval een deel van het inkomen van
de nabestaandenuitkering af.
-- Heeft uw partner helemaal geen werk of uitkering? Dan is de
nabestaandenuitkering evenveel als 70% van het netto minimumloon.
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De wezenuitkering is een vast bedrag dat alleen afhangt van de leeftijd van de
wees. De wees kan daarnaast dus andere inkomsten ontvangen. Die zijn niet
van invloed op de hoogte van het bedrag. De hoogte van de Anw-uitkering
wordt regelmatig aangepast. Op www.svb.nl/anw en in de cijferbijlage vindt
u actuele bedragen en informatie.

Hoe vragen uw
nabestaanden de
Anw-uitkering aan?

Woont uw nabestaande partner of kind op het moment dat u overlijdt in België?
Dan kan uw nabestaande de Anw-uitkering aanvragen bij de pensioendienst
van het gemeentebestuur in zijn woonplaats of bij de gewestelijke dienst van
de Federale Pensioendienst (FPD). FPD stuurt de aanvraag door naar de SVB.

Wat als…

… u ook in België heeft gewerkt?
Dan kan uw partner naast een Anw-uitkering ook overlevingspensioen krijgen.
Dit is de Belgische nabestaandenuitkering. Uw partner kan alleen een
overlevingspensioen krijgen als u getrouwd bent. U krijgt niet uit beide landen
het volledige bedrag. Er volgt dan een samenloopberekening.
… uw jongste kind 18 jaar wordt of ergens anders gaat wonen?
Dan krijgt uw partner geen nabestaandenuitkering meer. Alleen als uw partner
tenminste 45% arbeidsongeschikt is, loopt de nabestaandenuitkering door.
… uw partner de AOW-leeftijd bereikt?
Dan stopt de Nederlandse nabestaandenuitkering. Soms kan uw partner
vanaf de AOW-leeftijd een AOW-pensioen uit Nederland krijgen.
... uw partner een kostendeler in huis heeft?
Dan krijgt uw nabestaande partner niet meer de maximale Anw-uitkering.
Een kostendeler is iemand van 21 jaar of ouder die bij de Anw-gerechtigde in
huis woont.
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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 Belgisch overlevingspensioen.
Dit ontvangt uw huwelijkspartner als u ooit in België heeft gewerkt.
-- Een aanvullend partnerpensioen. Dit bouwt u op via 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 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? Neem dan contact op met Bureau
voor Belgische Zaken om een afspraak te maken.
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Zo blijft u op de hoogte Bureau voor Belgische 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/bbz.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bureau voor Belgische Zaken.
Wij helpen u graag verder.
Bureau voor Belgische Zaken
Rat Verleghstraat 2, 4815 NZ Breda
+31 (0)76 548 58 40
Vragen per e-mail: Ga naar www.svb.nl/bbz, Contact, gebruik ons e-mailformulier.
www.svb.nl/bbz

Overige nuttige
adressen

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
www.svb.nl/anw
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Federale Pensioendienst (FPD)
1765 (vanuit België)
+32 2 529 30 02 (vanuit buitenland)
www.spd.fgov.be

