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W

at krijg je uitgekeerd
wanneer je partner
komt te overlijden en
je hebt nog kinderen onder de
achttien jaar? Een nogal wezenlijke
vraag, omdat het overlijden van
een partner of ouder een grote
impact heeft op je verdere leven. In
juli 2013 is een belangrijke wijziging doorgevoerd op de algemene
nabestaandenwet (ANW). Bedoeling
is om de Algemene nabestaandenwet (ANW) te vereenvoudigen, lees:
te bezuinigen.
De halfwezenuitkering is afgeschaft. Deze uitkering was bedoeld
voor nabestaanden met kinderen.
Totdat het kind achttien jaar was

ontving de ouder een uitkering van
20 procent van het wettelijk minimumloon. Dit was ongeveer driehonderd euro bruto per maand.
Wanneer er nog andere inkomsten
waren werd dit niet gekort op deze
uitkering.
Wanneer er kinderen zijn onder
de achttien jaar wordt in de vernieuwde ANW-regeling de nabestaandenuitkering verhoogd van 70
procent naar 90 procent van het
minimumloon. Dit lijkt een mooie
oplossing. Helaas is op de nabestaandenuitkering wel een inkomstenverrekening van toepassing. De
hoogte van de uitkering wordt dus
volledig afhankelijk van overige

inkomsten. Voor nabestaanden met
weinig of geen inkomen verandert
er niets. Nabestaanden die wel een
inkomen hebben zullen worden
gekort.
Deze maatregel geldt voor iedereen en is ook toegepast op mensen
die al een uitkering van de overheid ontvangen. Er zijn nabestaanden die hierdoor fors moesten
inleveren.
Deze maatregel is nog maar net
ingevoerd en gaat nu alweer veranderen. Sinds 1 januari is het bedrag
van de nabestaandenuitkering weer
teruggebracht naar 70 procent van
het minimumloon. Op de site rijksoverheid.nl staat dan nog wel te
lezen dat mensen onder voorwaarden recht op hebben op een kindgebonden budget. Begrijpt u het nog?
Veel getallen, verschillende
regelingen die door elkaar lopen.
Wij kunnen ons goed voorstellen

Deze maatregel is
nog maar net
ingevoerd en gaat
nu alweer
veranderen

dat het voor veel mensen niet duidelijker wordt. Daarom een stappenplan: heeft u een kind onder de
achttien jaar oud of bent u voor ten
minste 45 procent arbeidsongeschikt of bent u geboren voor 1950,

dan kunt u op basis van uw inkomen kijken welke uitkering u kunt
verwachten. Heeft u een inkomen
boven de 2750 euro bruto per
maand dan heeft u geen recht op
een nabestaandenuitkering. Is er
geen inkomen dan heeft u recht op
een uitkering van 1237 euro bruto
per maand. Dit is ongeveer 920
euro netto per maand. Heeft u wel
inkomen onder de 2750 euro per
maand dan word u gekort op de
uitkering.
Naast deze wettelijke regeling
kunt u via een werkgever ook recht
hebben op een nabestaandenpensioen. Het is goed om hier bij leven
eens bij stil te staan.
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