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De Algemene nabestaandenwet (Anw) 
Inclusief laatste wetgeving en bedragen  

 
 
1. Inleiding 
Weduwen en weduwnaars kunnen een Anw-uitkering 
ontvangen ter hoogte van 70% van het minimumloon. De 
kinderen (halfwezen) hebben recht op een 
halfwezenuitkering ter hoogte van 20% van het 
minimumloon. De halfwezenuitkering wordt uitbetaald aan 
de verzorger.  
Door inkomsten van de weduwe/weduwnaar kan de Anw-
uitkering worden gekort. Tot 01-10-2013 werd de 
halfwezenuitkering niet gekort. Door middel van een 
wetswijziging d.d. 29-03-2013 is het halfwezenpensioen 
ge-integreerd in het Anw-nabestaandenpensioen, 
waardoor ook het halfwezenpensioen inkomensafhankelijk 
is geworden. Per 01-01-2015 is de halfwezenuitkering 
vervallen en vervangen door de alleenstaande ouderkop in 
het kindgebonden budget. 
De Anw is 01-07-1996 in werking getreden als opvolger 
van de AWW uitkering. De Anw-uitkering is beperkter dan 
de AWW. Er is ter “verzachting” overgangsrecht van 
toepassing.    
 
 

2. Recht op Anw 
Weduwe/weduwnaars (gehuwd of samenwonend) hebben 
recht op een Anw-uitkering indien: 
1.  Hij of zij een ongehuwd kind verzorgt onder de 18 
2.  Hij of zij is geboren vóór 1950 
3.  Hij of zij meer dan 45% arbeidsongeschikt is 

 
 
3. Hoogte Anw (excl. tegemoetkoming ZVW) 
 
Weduwe/weduwnaar (70% minimumloon): 

2011           €      14.203,92 

2012           €      14.222,64 

2013           €      14.424,96 

2014           €      14.731,20 

2015           €      14.858,64 

2016           €      15.038,40 

2017           €      15.208,92 

2018           €      15.369,24 

 
Halfwezenuitkering (20% van het minimumloon): 

2011           €        3.238,68 

2012           €        3.291,12 

2013           €        3.277,32 

2014 e.v.  

 
Partner met kind < 18 jaar (90% minimumloon): 

2011            €     17.442,60 

2012            €     17.518,92 

2013            €     17.702,28 

2014            €     18.353,52 

2015            €     14.858,64 

2016            €     15.038,40 

2017            €     15.208,92 

2018            €     15.369,24 

 
4. De hoogte van de Anw vermindert door: 
1. inkomen uit arbeid (loon) 
2. inkomen i.v.m. arbeid (sociale uitkeringen e.d.) 
3. wonen met een kostendeler 
 
Buiten beschouwing blijven: 
1. particuliere aanvullende nabestaandenpensioenen; 
2. eigen vermogen; 
3. inkomsten uit eigen vermogen. 
 
Ad 1. Inkomen uit arbeid 
inkomen uit arbeid (loon, winst, vut-uitkering, vervroegd 
pensioen) blijft gedeeltelijk vrij. Vrijgelaten wordt inkomen 
ter hoogte van 50% van het minimumloon (inclusief OHT) 
plus eenderde deel van het inkomen boven deze 50%. Het 
inkomen minus de vrijlating wordt van de Anw-uitkering 
afgetrokken. Op de halfwezenuitkering wordt niet gekort. 
 
Ad 2. Inkomen i.v.m. arbeid 
Inkomen in verband met arbeid (o.a. uitkeringen), wordt 
volledig gekort op de nabestaandenuitkering. Op de 
halfwezenuitkering wordt niet gekort. 
 
Ad 3. Wonen met een kostendeler 
Wanneer er iemand van 21 jaar of ouder op het adres van 
de weduwe of weduwnaar woont, kan de Anw-uitkering 
worden gekort. Er is geen sprake van een kostendeler als 
de kostendeler studeert of er sprake is van een 
commerciële relatie. Bij een korting van de Anw-uitkering 
bedraagt de Anw-uitkering 65% van het minimumloon in 
2016, 60% in 2017, 55% in 2018 en 50% vanaf 2019.  
 
 

5. Einde Anw 
De uitkering eindigt wanneer: 
 de nabestaande hertrouwt of samenleeft (slapend             
     recht) 
 1e van de maand dat de nabestaande de AOW- 
     gerechtigde leeftijd bereikt 
 de arbeidsongeschiktheid eindigt 
 het (jongste) kind 18 jaar wordt 
 
De laatste twee voorwaarden gelden niet wanneer de 
nabestaande geboren is vóór 1950. 
 
 

6. Wezenuitkering 
Recht op een wezenuitkering ontstaat: 
 jonger dan 16 jaar 
 ouderloos kind 
 arbeidsongeschiktheid op 16e of 17e jaar (vanaf 18e  
     recht op Wajong) 
 
De uitkering kan worden verlengd tot het 21e jaar: 
 bij studie 
 ongehuwd kind werkzaam in de huishouding met ander   
     kind met eveneens recht op wezenuitkering 
 



 
 

7. De gescheiden man of vrouw 
Evenals in de AWW krijgen ook ex-echtgenoten die 
gescheiden zijn, recht op een uitkering wanneer hun 
vroegere partner overlijdt. Mits zij daardoor alimentatie 
missen. Deze regeling geldt niet voor samenwonenden. 
 

 
8. Overgangsregeling AWW  
Nabestaanden die voor 01-07-1996 reeds recht hadden op 
een nabestaandenuitkering vallen onder de 
overgangsregeling. 
 
De belangrijkste overgangsbepalingen zijn: 
De weduwe/weduwnaar behoudt het recht op een uitkering 
(70% van het minimumloon + OHT) tot de AOW-
gerechtigde leeftijd onafhankelijk van het vereiste dat er 
een kind onder de 18 wordt onderhouden. 
 
Speciale regeling voor onverzekerbare echtgenoot van wie 
de partner: 
 alléén omdat betrokkene op of na 01-07-1999 overlijdt 
niet als geboren voor 1950 wordt aangemerkt. 
 

9. Overgangsregeling (wezen) 
Voorwaarden wezenuitkering: 
 op 30-06-1996 bestond recht op uitkering krachtens      
     AWW; 
 leeftijdsgrens 21 jaar (Anw) wordt 27 jaar 
 

10. Inkomenstoets overgangsregeling 
Met ingang van 1998 wordt de hoogte van de Anw-
nabestaandenuitkering verminderd door: 
1. inkomsten uit arbeid en (vervroegd) pensioen 
2. inkomsten in verband met arbeid 
 
Ad 1. Inkomsten uit arbeid en (vervroegd) pensioen 
Vrijgelaten wordt 70% van het minimumloon plus 1/3 van 
het verschil tussen het inkomen en 70% van het 
minimumloon. 
 
Ad 2. Inkomsten i.v.m. arbeid 
Vrijgelaten wordt 70% van het minimumloon. 
 
Het verschil tussen de inkomsten en vrijlating wordt gekort 
op de Anw-uitkering tot een minimum van 30% van het 
minimumloon  
 

11. Minimale nabestaanden-uitkering 
      overgangsrecht AWW 
        (30% minimumloon) 

2011          €               5.538,12 

2012          €               5.624,40 

2013          €               5.713,08 

2014          €               6.172,08 

2015          €               6.038,88 

2016          €               6.128,52 

2017          €               6.234,12 

2018          €               6.338,28 

 

12. Bestaande gevallen (overgangsregeling) 
Wie tot 01-07-1996 recht heeft op een AWW-uitkering, 
behoudt het recht op Anw. De duur is overeenkomstig de 
AWW. De hoge uitkering is tot 2001 bevroren tot het netto 
niveau is bereikt van de Anw-uitkering volgens de hoge 
grondslag (90% minimumloon; was 100%).  De lage 
uitkering blijft gelijk (70% minimumloon). 
 
De inkomenstoets treedt voor bestaande gevallen pas op 
01-01-1998 in werking. 
 
Er is een speciale regeling voor nabestaanden met 
inkomen in verband met arbeid. De weduwe/weduwnaar 
die op 01-07-1996 arbeidsongeschikt was behoudt een 

Anw-uitkering van 50% van het minimumloon plus 
overhevelingstoeslag. Indien er op 01-07-1996 reeds een 
VUT-uitkering is, wordt de Anw-uitkering na 01-01-1998 
niet gekort met de VUT-uitkering (=inkomen in verband 
met arbeid). 
 
AWW-ers die samenleven verliezen hun uitkering per 
01-01-1998.  

 
 
13. Rekenvoorbeelden 
 
Inkomen uit arbeid 
Een weduwe heeft inkomen uit arbeid van € 1.000 bruto 
per maand exclusief vakantietoeslag. Uitgaande van het 
gegeven dat 50% van het minimumloon (€ 789,00 per 
maand in 2018) is vrijgesteld en de Anw-uitkering met 2/3 
van het overige inkomen wordt gekort, zal van de Anw-
nabestaandenuitkering (€ 1.178,38) nog € 1.037,71 
worden uitgekeerd. 
 
Wanneer de weduwe € 1.500 bruto per maand verdient, 
zal de Anw-uitkering worden gekort met (1.500 – 789,00) x 
2/3= € 474,00 tot een Anw-uitkering van € 704,38. 
 
Bij een inkomen van € 2.557 bruto per maand wordt de 
Anw-uitkering volledig gekort. 
 
Inkomen i.v.m. arbeid 
Bij een inkomen in verband met arbeid is er geen vrijlating. 
Dit betekent dat bij een andere sociale uitkering van 
€ 1.178,38 bruto per maand exclusief vakantietoeslag de 
Anw-uitkering geheel vervalt. 
 
Bij een inkomen in verband met arbeid van circa € 500 
bruto per maand resteert een bruto Anw-uitkering van 
ongeveer € 678,38. 
 
Bij inkomen in verband met arbeid van bruto € 250 resteert 
een bruto uitkering van circa € 928,38 per maand. 
 
Wanneer de weduwe/weduwnaar een Anw-uitkering 
ontvangt, heeft hij/zij recht op een tegemoetkoming in 
verband met de ZVW van € 16,92. Bovenstaande 
rekenvoorbeelden dienen dus te worden vermeerderd met 
12x € 16,92 = € 203,04 op jaarbasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


