
Algemeen overzicht van wetten en regelingen waar een nabestaande mee te maken kan krijgen Soms is ALERTHEID geboden

Dit is een algemeen overzicht. Let op voorwaarden, rechten en plichten. Er zijn altijd aanvullingen en uitzonderingen op de hoofdregels. Die staan hier niet in 

vermeld. Per situatie moet worden gekeken naar het individuele geval, alle feiten en omstandigheden en bijzonderheden. Wat voor de een geldt, is misschien voor 

een ander niet van toepassing. Heeft u ervaring met andere zaken die hier nog niet in staan vermeld, neem dan contact op met OJAU.

Onderwerp Aandachtspunten

Nabestaandenuitkering va de SVB Als uw partner verzekerd was voor de Anw op de dag van overlijden

Kinderen onder de 18 jaar en tot het huishouden behoren Bijzondere regels voor ‘tot het huishouden behoren’

Ten minste 45% arbeidsongeschikt Keuring verzekeringsarts en arbeidsdeskundige via UWV

Afhankelijk van hoogte inkomen

Inkomen uit arbeid en overig inkomen. Let op: niet al het inkomen is inkomen voor de Anw. 

Bij sterk wisselende inkomsten kunt u een voorlopig Anw bedrag laten vaststellen. Denk aan 

toepassing loonheffingskorting. Extra aandacht voor winst uit onderneming. 

Afhankelijk van leefsituatie Kostendelersnorm, gezamenlijk huishouden met ander persoon, commerciële relatie

Mogelijke problemen die u kunt krijgen als u niet op let of de 

mededelingsplicht schendt. Boete, maatregel, intrekking met terugwerkende kracht, terugvordering, betalingsregeling

Controles op uw leefsituatie (steekproef of vanwege anonieme tip) Huisbezoeken, rechtmatigheidsonderzoeken, onderzoek formulieren, fraude 

Bijzondere situaties Anw-uitkering uit een ander land, overlijden ex-partner en Anw, u woont zelf in het buitenland

Weduwepensioen (hiaat) via (bedrijfs)pensioenfonds 

Per bedrijfspensioenfonds zijn de regels verschillend Opleiding kind, leefsituatie, hoogte afhankelijk van o.a. Anw-uitkering SVB

(Half)wezenuitkering voor de kinderen Onderbreking opleiding voor kind vanaf 21e jarige leeftijd kan tot beëindiging leiden

Kinderen tot 18 jaar

Kinderbijslag - SVB

Inkomen kind, kind uitwonend door ziekte of voor studie, of verzorging van ziek kind thuis: dan

mogelijk dubbele kinderbijslag, kinderen in buitenland, onderhoud, ingezetenschap

Kindgebonden budget - Belastingdienst en SVB Afhankelijk van uw inkomen, vermogen, aantal kinderen, onderhoud

Kinderopvangtoeslag - Belastingdienst Afhankelijk van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang

Studiefinanciering - DUO Ingeschreven voor opleiding, in- of uitwonend, wezenpensioen 



Arbeid

Ontslag Vaststellingsovereenkomst, WW-uitkering, ontslagprocedures, CAO-bepalingen

Ziekte op werk Loondoorbetaling door werkgever, Re-integratie, WIA-uitkering na 104 wachtdagen

Meer of minder werken, lager of hoger inkomen Kan invloed hebben op allerlei uitkeringen en toeslagen (!)

Werken in het buitenland Mogelijk van invloed op de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen

Algemeen Naleving CAO-bepalingen werkgever, verbeter- of mobiliteitstrajecten, reorganisatie

Werknemersuitkeringen van het UWV

Werkloosheid WW-uitkering, sollicitatieplicht

Ziek vanuit de WW Vangnet Ziektewet, medische keuring binnen 13 weken na 1e ziektemelding, WIA-uitkering

Ouderen (vóór AOW-gerechtigde leeftijd) IOAW en IOW via de gemeente, link met bestaansminimum na einde WW-uitkering

Arbeidsongeschiktheid WAO, WIA ( link met Anw-uitkering - 45% arbeidsongeschiktheid)

Al vóór 18e levensjaar ziek of gehandicapt 

WAJONG (beoordeling arbeidsvermogen, doelgroepenregister, indicatie beschut werk, 

Participatie via gemeente)

Start als ZZP’er

Starten vanuit WW of WIA, na reorganisatie, ondernemingsplan, juridische aspecten van uw 

onderneming (contracten, algemene voorwaarden, AVG, e.d.), Wet DBA, niet meer verzekerd 

voor de WW, WIA, ZW

Let op. Winst uit onderneming is van invloed op Anw-uitkering Winst uit onderneming vóór ondernemersaftrek is van belang. Fictief percentage VU wordt buiten 

beschouwing gelaten. Voorlopige en definitieve aanslag overleggen bij SVB.

Bestaansminimum

Algemene bijstand - via eigen gemeente

Inkomen, vermogen, leefsituatie en kostendelersnorm, participatie, verhuizing, sollicitatieplicht en 

eventuele vrijstelling/ontheffing, tegenprestatie

Bijzondere bijstand - via eigen gemeente Noodzakelijke kosten waarvoor niet op andere manier in kan worden voorzien

Huurtoeslag - Belastingdienst/Toeslagen Hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie

Zorgtoeslag - Belastingdienst/Toeslagen Afhankelijk van inkomen 

Toeslagen op WW, WIA - UWV Afhankelijk van inkomen 



Hulpbehoevendheid

WMO: Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen / PGB

Aanvraag via gemeente, mogelijk medische keuringen en andere onderzoeken m.b.t. woning. 

Let op als u zelf iemand verzorgd: bij verzorging thuis van een meerderjarig persoon met een 

handicap, kan het zijn dat u gekort wordt op uw Anw-uitkering: de mantelzorgboete. 

PGB inkomen van invloed op Anw. Als u zelf PGB budget ontvangt is dit geen inkomen voor de 

Anw

Jeugdwet – via gemeenten Hulp en zorg aan kinderen, jongeren en hun families

Overig

In het buitenland wonen met een uitkering In bepaalde gevallen behoudt u (een deel) recht op uitkering (export bepalingen) 

Negatieve beslissing ontvangen en u bent het er niet mee eens? Maak binnen 6 weken na datum van de beslissing bezwaar. 

Beslaglegging op uitkering of uw loon

Mocht u onverhoopt te maken krijgen met deurwaarders, er gelden regels, een beslagvrije voet 

en bepaalde inkomens zijn niet vatbaar voor beslag (zoals kinderbijslag). 

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u de gemeentelijke belasting niet kunt betalen, kunt u uw gemeente vragen om 

kwijtschelding.

Handige websites

Kinderbijslag, Anw-uitkering, Kindgebonden budget www.svb.nl

WW, WIA, ZW, medische keuringen www.uwv.nl

Huur-, zorg, kinderopvangtoeslag en Kindgebonden budget www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen

Erven en Erfbelasting www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/erfbelasting

Als u meer informatie nodig heeft over een bepaald onderwerp, vraag dan na bij de desbetreffende instantie. Als u er niet uitkomt, 

wilt een second opinion, of u heeft een negatief besluit ontvangen en wilt juridisch advies en ondersteuning, stuur dan een e-mail 

naar info@ojau.nl. Voor kosteloos en vrijblijvend (juridisch) advies. 

Als u een uitkering krijgt, kunt u te maken krijgen met maatregelen en boetes als u niet aan bepaalde verplichtingen voldoet.

Soms ook ten onrechte, dus maak bezwaar als u twijfelt. Heeft u hulp nodig? In bepaalde situaties kunt u via OJAU kosteloos 

juridische hulp krijgen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunt u ook bij OJAU terecht. 

http://www.svb.nl/
http://www.uwv.nl/
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/erfbelasting/erfbelasting
mailto:info@ojau.nl

