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Uw partner heeft financiële ondersteuning van de Wuv of de
Wubo en komt te overlijden. Als nabestaande, dat wil zeggen
als weduwe, weduwnaar of minderjarige wees, kunt u dan ook
financiële ondersteuning krijgen.

Wanneer kunt u
Het krijgen van financiële ondersteuning als nabestaande hangt af van de
financiële ondersteuning financiële ondersteuning die uw overleden partner ontving. Daarnaast wordt
als nabestaande krijgen? gekeken naar waardigheid en de aard van uw relatie. Hieronder staat
aangegeven wanneer u wel of geen uitkering als weduwe of weduwnaar kunt
krijgen.
Onwaardigheid
Wie zich in de Tweede Wereldoorlog onwaardig heeft gedragen, bijvoorbeeld
door collaboratie met de vijand, kan geen nabestaandenuitkering krijgen.
U leefde duurzaam gescheiden
Als uw huwelijk was ontbonden door scheiding of als u duurzaam gescheiden
leefde van uw echtgenoot, is een nabestaandenuitkering als weduwe of
weduwnaar niet mogelijk.
U woonde ongehuwd samen
Bij ongehuwd samenwonenden is een nabestaandenuitkering alleen mogelijk
als er op de datum van overlijden sprake was van een duurzaam gezamenlijke
huishouding, waarbij beide partners op hetzelfde adres woonden. Dit kan ook
het geval zijn als de overledene woonachtig was in een zorginstelling, tenzij er
bij de AOW is aangegeven dat de partners als alleenstaanden moeten worden
beschouwd.

Welke financiële
ondersteuning had
uw partner en wat
betekent dat voor u?

Uw partner ontving een maandelijkse uitkering
Als uw partner een maandelijkse Wuv- of Wubo-uitkering ontving, dan kunt u
een nabestaandenuitkering krijgen. Dit is niet mogelijk als uw partner een
Wubo-uitkering ontving, de AOW-leeftijd had bij het in het huwelijk treden en
korter dan 10 jaar met u gehuwd is geweest. Ditzelfde geldt voor
samenwoning. Verder geldt bij de Wuv en Wubo dat de nabestaandenuitkering
tot twee jaar wordt beperkt als u jonger bent dan 40 jaar en er geen
minderjarige kinderen zijn.
Uw partner ontving het bedrag voor niet-meetbare invaliditeitskosten
Als uw partner het bedrag voor niet-meetbare invaliditeitskosten (Wuv)
ontving, dan kunt u een nabestaandenuitkering aanvragen.
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Uw partner ontving de toeslag ter verbetering van
levensomstandigheden
Als uw partner geen maandelijkse uitkering ontving, maar wel de toeslag ter
verbetering van levensomstandigheden (Wubo artikel 19-toeslag), dan kunt u
in de regel geen nabestaandenuitkering krijgen. Dit kan alleen als uw partner
eerder recht had op een Wuv- of een Wubo-uitkering die is omgezet in de
toeslag ter verbetering van de levensomstandigheden omdat dit financieel
gunstiger was of als de oorlogsinvaliditeit door vervolging is ontstaan. U moet
daar wel zelf om verzoeken door contact met ons op te nemen. Wij kunnen u
dan helpen bij het indienen van een aanvraag.

Wat gebeurt er met de Volledige uitbetaling laatste maandelijkse bedrag
financiële ondersteuning In de maand van overlijden wordt het totale maandelijkse bedrag waar uw
partner recht op had nog volledig uitbetaald, tenzij er een verrekening was
na het overlijden?
aangekondigd. Dit bedrag kan bestaan uit de maandelijkse uitkering, de
toeslag ter verbetering van levensomstandigheden, het bedrag voor
niet‑meetbare invaliditeitskosten en de bijdragen in kosten.
Bedrag ineens na overlijden
Als uw partner een maandelijkse uitkering had, ontvangt u een bedrag ineens.
Dit bedrag is twee maal de bruto uitkering die in de maand van overlijden is
betaald. Niet belastbare bedragen, waaronder de NMIK (Wuv) en de artikel 19
toeslag (Wubo), maken geen deel uit van het bedrag ineens.
Bijdragen in kosten
De bijdragen in kosten die uw partner ontving, stoppen na de maand van
overlijden. Als nabestaande heeft u geen recht op deze bijdragen.
Wel worden bepaalde bijdragen als overbrugging nog enige tijd aan u
doorbetaald. Dit gebeurt alleen als uw overleden partner deze bijdragen al
langer dan een jaar ontving en de kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.
De bijdragen in autokosten, deelname aan het maatschappelijk verkeer (DMV),
vervoer voor het onderhouden van sociale contacten en telefoonkosten
worden drie maanden aan u doorbetaald. De bijdrage in de kosten van
huishoudelijke hulp loopt 1 jaar door. De bijdrage in de kosten van verblijf in
een verzorgingshuis in het buitenland wordt maximaal 5 jaar doorbetaald.
Ook de huurbijdrage wordt maximaal 5 jaar doorbetaald, zolang u niet
verhuist.
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De uitkering als weduwe Bezoek aan huis
Als u een uitkering als weduwe of weduwnaar kunt krijgen, gaan wij de hoogte
of weduwnaar
van uw uitkering berekenen. Hiervoor hebben wij financiële gegevens nodig.
Als u in Nederland woont, zal een van onze medewerkers u enkele weken na
het overlijden van uw partner een bezoek brengen om deze gegevens op
een rijtje zetten. U krijgt daarover bericht en hoeft niets zelf aan te vragen.
De datum en het tijdstip van het bezoek kunt u in overleg bepalen.
Tijdens het bezoek krijgt u informatie over uw uitkering als nabestaande. Als u
dat wilt kan een familielid of bekende bij dit gesprek aanwezig zijn. Als u in
het buitenland woont, is een bezoek aan huis niet altijd mogelijk.
Ingangsdatum uitkering
De nabestaandenuitkering gaat in op de eerste dag van de derde maand na
de datum van overlijden van uw partner.
De hoogte van de uitkering
Net zoals bij de uitkering van uw overleden partner garandeert de
nabestaandenuitkering een individueel vastgesteld inkomen. Dit
gegarandeerde inkomen is wel lager dan het gegarandeerde inkomen dat
voor uw partner gold. Uw nabestaandenuitkering vult uw inkomsten aan als
deze lager zijn dan het aan u gegarandeerde inkomen. Hierbij wordt ook
rekening gehouden met inkomsten uit vermogen. Het kan voorkomen dat uw
nabestaandenuitkering door de hoogte van uw inkomen niet tot uitbetaling
komt.
Voorschot en vaststelling
Uw nabestaandenuitkering wordt vastgesteld op basis van uw financiële
gegevens. Zolang wij nog niet beschikken over alle gegevens ontvangt u een
voorschot op uw uitkering. U krijgt schriftelijk bericht over de hoogte van het
voorschot. Als alle gegevens bekend zijn, wordt uw uitkering vastgesteld.
Verhoging en nieuwe vaststelling
De vastgestelde uitkering wordt aangepast met de index van het wettelijk
minimumloon. Ook daarover krijgt u schriftelijk bericht. De uitkering wordt
opnieuw vastgesteld bij wijziging van uw persoonlijke omstandigheden, zoals
het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, het veranderen van uw
bronnen van inkomsten en bij verhuizing naar een zorginstelling.
Beëndiging recht bij huwelijk of samenwonen
Als u opnieuw gaat trouwen of samenwonen stopt het recht op financiële
ondersteuning. Dit geldt zowel voor de nabestaandenuitkering als voor de
overbruggingsbetalingen van de bijdragen in kosten.
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Ontvangt u zelf al een financiële bijdrage als oorlogsgetroffene? In dat geval
kunt u ook recht hebben op een uitkering als nabestaande. Of dit kan, hangt
af van verschillende omstandigheden. Hieronder staan de belangrijkste
mogelijkheden vermeld.
U heeft ook een Wuv- of Wubo-uitkering
Als u zelf ook een Wuv- of Wubo-uitkering heeft, zal uw uitkering vanwege
het overlijden van uw partner opnieuw worden vastgesteld. Als uw overleden
partner een uitkering had bij dezelfde wet, dan beoordelen wij vervolgens wat
voor u financieel het gunstigst is: een nabestaandenuitkering of uw eigen
uitkering. U behoudt uw eigen bijdragen in kosten. Daarnaast kunt u recht
hebben op een tijdelijke doorbetaling van bijdragen in kosten die aan uw
partner waren toegekend.
Als uw overleden partner een Wubo-uitkering ontving en u zelf een
Wuv‑uitkering heeft (of andersom), kunt u naast uw eigen uitkering een
nabestaandenuitkering krijgen. In dat geval wordt de ene uitkering in
mindering gebracht op de andere.
U heeft het bedrag voor NMIK of de artikel 19-toeslag
Als u alleen het bedrag voor niet-meetbare invaliditeitskosten (NMIK) of de
toeslag tot verbetering van uw levensomstandigheden (artikel 19-toeslag
Wubo) ontvangt, blijft u deze ontvangen, naast een eventueel toe te kennen
nabestaandenuitkering.

Contactgegevens

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden
telefoon: (071) 535 65 00
fax: (071) 576 60 03
e-mail: info.wvo@svb.nl
website: www.svb.nl/wvo
Deze brochure bevat algemene informatie. Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

Financiële onders teuning voor de nabestaande (Wuv en Wubo)

6 van 6

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden) verzorgt de
uitvoering van de Nederlandse wetten en regelingen voor
verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen
kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe cliënten worden
beoordeeld door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).
De PUR stelt ook het beleid vast.

