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Bezinning en herleving in de Algemene
nabestaandenwet
Planning en sociale zekerheid
Allerlei factoren spelen een rol bij het maken van de keuze voor een bepaalde
samenlevingsvorm. Het (voortbestaan van het) recht op een nabestaandenuitkering kan
zo’n factor zijn. Als bekend is de Algemene nabestaandenwet (Anw) een van de
voorzieningen waar een langstlevende een beroep op kan doen.i Interessant is om te
bekijken of de wijze waarop een eventuele nieuwe relatie wordt ‘vormgegeven’ van
invloed is op het recht op de uitkering. Immers, het verspelen van het recht op een
nabestaandenuitkering kan aanzienlijke gevolgen hebben voor iemands
verzorgingsbehoefte.
Omdat de Anw een wet is die een estate planner (wellicht) niet dagelijks ter hand neemt,
verkort en sterk vereenvoudigd enkele uitgangspunten.
Krachtens de Anw kan bij het overlijden van een verzekerde voor diens nabestaande
een recht bestaan op een nabestaandenuitkering. Onder verzekerde wordt in dit kader
onder meer begrepen een ingezetene, dat wil zeggen iemand die in Nederland woont,
maar ook een niet-ingezetene mits deze laatste ter zake van in Nederland in
dienstbetrekking verrichte arbeid aan de loonbelasting is onderworpen (art. 13 en art.
13a Anw).
Het begrip nabestaande wordt ingevuld in hoofdstuk 1 van de Anw. Uiteraard is de
echtgenoot of geregistreerd partner van de overledene een nabestaande als bedoeld in
de Anw. Dit geldt, als hoofdregel, ook voor de ongehuwde partner waarmee de
verzekerde ten tijde van diens overlijden een gezamenlijke huishouding voerde.ii
Welke zijn de gevolgen voor het voortbestaan van het recht op de
nabestaandenuitkering als de langstlevende ‘nieuw geluk’ vindt?
Het verbaast niet dat dit recht eindigt als de langstlevende in het huwelijk treedt, een
geregistreerd partnerschap aangaat dan wel een gezamenlijke huishouding gaat voeren
anders dan ten behoeve van de verzorging van een hulpbehoevende (art. 16 lid 1 letter b
Anw).iii Vanzelfsprekend blijft de uitkering in stand als ongehuwden geen gezamenlijke
huishouding (lat-relatie) voeren.
Zo op het eerste gezicht bestaat er voor het voortbestaan van het recht op een
nabestaandenuitkering geen verschil tussen het aangaan van een huwelijk enerzijds en
het ongehuwd samenwonen anderzijds. Hoewel als uitgangspunt correct, schuilt zoals
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zo vaak ‘der Teufel im Detail’. Raadplegen we artikel 16 lid 3 Anw en het aldaar
opgenomen ‘herlevingsrecht’:
‘Voor de nabestaande wiens uitkering op grond van het eerste lid, onderdeel b,
wegens het voeren van een gezamenlijke huishouding is geëindigd herleeft het recht
op een nabestaandenuitkering met ingang van de eerste dag van de maand dat hij,
uiterlijk binnen zes maanden na het eindigen van de nabestaandenuitkering, deze
gezamenlijke huishouding niet meer voert.’ (Cursivering van mij, FH)
Relevant is dat het herlevingsrecht uitsluitend is voorbehouden aan de nabestaande die
ongehuwd is gaan samenwonen en niet aan de hertrouwde nabestaande.iv Aldus de
memorie van toelichting:v
‘[…] gaat het om situaties waarin mensen, voor hen onverwacht, als gezamenlijke
huishouding aangemerkt worden. Het gevolg is dat het recht op
nabestaandenuitkering eindigt. Dit gevolg kan niet meer ongedaan gemaakt worden,
ook niet als de andere persoon elders gaat wonen, of als zij hun situatie anders vorm
geven. Het is echter gewenst dat de nabestaande die met deze gevolgen
geconfronteerd wordt, de gelegenheid krijgt zich te bezinnen op de wenselijkheid van
het voeren van een gezamenlijke huishouding. Indien betrokkenen van mening zijn
geen gezamenlijke huishouding te willen voeren, kunnen zij deze beëindigen, waarna
het uitkeringsrecht weer kan herleven of ontstaan.’ (Cursivering van mij, FH)
Het door de wetgever aangebrachte onderscheid tussen gehuwd en ongehuwd
samenwonen is geoorloofd en berust op redelijke en objectieve gronden, zo althans de
Centrale Raad van Beroep in 2003:vi
‘Omdat onvoldoende onderscheid kan worden gemaakt tussen personen wier intentie
is gericht op het voeren van een gezamenlijke huishouding en personen bij wie dit
niet zo is, heeft de wetgever gemeend de herlevingsperiode te moeten toepassen in
alle gevallen waarin sprake is van een gezamenlijke huishouding.
Bij personen die in het huwelijk treden doen de hiervoor aangehaalde
omstandigheden zich niet voor. Het huwelijk is geen weging van feiten en
omstandigheden, maar is op zich een objectief feit. Het aangaan van een huwelijk is
derhalve altijd het gevolg van de wil van de nabestaande. De omstandigheden die
aanleiding hebben gegeven tot het opnemen van art. 16, derde lid, van de Anw,
kunnen zich derhalve niet voordoen bij personen die in het huwelijk treden.
(cursivering van mij, FH)
De conclusie moge duidelijk zijn. Vanuit Anw-oogpunt bezien, verdient het aanbeveling
dat een gerechtigde tot een nabestaandenuitkering zes maanden gaat ‘hokken’
vooraleer in het huwelijksbootje wordt gestapt.vii
Overigens, een soortgelijk bezinningsrecht bestaat ook als na het overlijden van de
verzekerde wordt beoordeeld of de nabestaande recht heeft op een
nabestaandenuitkering.viii
Mr. F.M.H. Hoens
Tot volgende week!
Klik voor informatie over onze online training op Actualiteiten Estate planning.
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Bijna 40 procent van de mensen jonger dan 65 jaar doet binnen een jaar na het overlijden van de
partner een beroep op de Anw, CBS Webmagazine, maandag 25 januari 2010.
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De precieze voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil men recht hebben op een
nabestaandenuitkering, vinden we in art. 14 Anw e.v.
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Van een gemeenschappelijke huishouding tussen twee ongehuwden is als hoofdregel sprake zodra
men het hoofdverblijf in dezelfde woning heeft en zij blijk geven zorg te dragen voor elkaar door
middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins, art.3 lid
2 Anw. Het begrip gezamenlijk hoofdverblijf wordt uiteraard verder ingevuld. Zo geeft art. 3 lid 4 Anw
enkele rechtsvermoedens omtrent het bestaan van een gezamenlijke huishouding. Uitgebreid over de
gezamenlijk huishouding bijvoorbeeld H. Nacinovic, Gezamenlijke huishouding in de sociale
zekerheid, PS Special nr. 8, Deventer: Kluwer 2010.
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Of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
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Kamerstukken II 1997/98, 25 900, nr. 3, p. 5.
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CRvB 25 april 2003, RSV 2003, 200. Van een recentere datum en met een gelijke strekking CRvB
25 maart 2011, USZ 2011, 70.
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De Sociale verzekeringsbank kan, in afwijking van art. 16 lid 3 Anw een langere termijn dan zes
maanden hanteren, als de toepassing wat de zesmaandstermijn, leidt tot een onbillijkheid van
overwegende aard, art. 16 lid 4 Anw.
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Voor de nabestaande die geen recht heeft op een nabestaandenuitkering op grond van art. 15 lid 1
onderdeel d Anw (het voeren van een gezamenlijke huishouding) gaat het recht op een
nabestaandenuitkering in op de eerste dag van de maand dat hij, uiterlijk binnen zes maanden na het
overlijden van de verzekerde, deze gezamenlijke huishouding niet meer voert, art. 14 lid 4 Anw.
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