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Geef een verhuizing naar een zorginstelling zo spoedig
mogelijk aan ons door. Bij een verhuizing naar een
zorginstelling op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz)
wordt de noodzakelijke zorg door de instelling geleverd.
De kosten van het verblijf en de zorg worden betaald op
grond van de Wlz. Hierdoor verandert de financiële
ondersteuning van de Wbp, Wuv of Wubo. Dit alles leidt
tot een nieuwe vaststelling van uitkeringen en beëindiging
van bijdragen in kosten.
Wijziging van bijdragen
in kosten Wuv en Wubo

Bij een verhuizing naar Wlz-instelling worden vrijwel alle maandelijkse
bijdragen in kosten beëindigd in de tweede maand volgend op die van
de verhuizing. Dit geldt onder meer voor bijdragen in de kosten van
huishoudelijke hulp, deelname aan het maatschappelijk verkeer (DMV) en
dieetkosten. Dit gebeurt omdat de Wlz-instelling voortaan de zorg verleent
die u nodig heeft en hiervoor in het algemeen verder geen extra kosten
meer worden gemaakt. Het vergoeden van kosten op declaratiebasis, zoals de
kosten van medisch vervoer, blijven gehandhaafd. Als u in een Wlz-instelling
nog extra kosten maakt voor het laten doen van de was, deelname aan het
maatschappelijk verkeer (DMV) of voor het onderhouden van sociale
contacten, kunt u een aanvraag indienen voor een beperkte bijdrage in
deze kosten.
Het bovenstaande geldt niet bij een verhuizing naar een serviceflat of
aanleunwoning waarvoor u de woonlasten zelf betaalt. Dan blijven alle
bijdragen in kosten gehandhaafd - met uitzondering van een eventueel
toegekende huurbijdrage omdat deze opnieuw wordt beoordeeld.
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De beëindiging van bijdragen aan kosten wordt in een beschikking aan
u meegedeeld.
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Nieuwe vaststelling
van Wuv- en Wubouitkeringen

Bij een permanent verblijf in een zorginstelling, waarbij de kosten worden
betaald op grond van de Wet op de langdurig zorg (Wlz), wordt de uitkering
na vier maanden opnieuw vastgesteld. Verhuist uw partner niet mee naar de
zorginstelling? Dan wijzigt het uitkeringspercentage niet, tenzij u heeft
aangegeven dat u voortaan als alleenstaande moet worden beschouwd en u
een AOW-pensioen voor een alleenstaande gaat krijgen. Uw partner heeft
dan ook geen rechten meer op een eventuele uitkering als nabestaande.
Als u samen met uw partner of als alleenstaande naar een zorginstelling
verhuist daalt het uitkeringspercentage naar 12%. Een percentage van 20%
is mogelijk als u samen met uw partner bent verhuisd en het inkomen van uw
partner lager is dan 30% van de maximum grondslag.
Bij het bedrag van 12% of 20% van de grondslag worden vervolgens een
normbedrag voor de premie van de ziektekostenverzekering en de door u
betaalde eigen bijdrage Wlz opgeteld. Op het totaal van deze bedragen
worden uw (gezamenlijke) inkomsten in mindering gebracht. De uitkomst
hiervan is dan de uitkering. Het komt vaak voor dat een Wuv- of Wubouitkering niet (meer) tot een betaling leidt.

Het NMIK-bedrag (Wuv) Verhuist u naar een Wlz-instelling voor zorg met verblijf en heeft u het bedrag
en de artikel 19-toeslag aan NMIK van de Wuv of de artikel 19-toeslag van de Wubo en geen
periodieke uitkering? Dan blijven deze betalingen gewoon doorlopen.
(Wubo)
Voor Wubo-cliënten die ook een uitkering hebben kan het in deze situatie
gunstiger zijn om af te zien van de uitkering in ruil voor een volledige
artikel 19 toeslag. Voor Wuv-cliënten die een uitkering hebben die niet of
nauwelijks tot betaling komt kan een overstap naar de artikel 19 toeslag Wubo
financieel gunstiger zijn. Informatie over de vereisten daarvoor zijn op te
vragen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen op
+31 (0)71 535 68 88.
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Buitengewoon
pensioen/AOR

Heeft u een buitengewoon pensioen bij de Wet buitengewoon pensioen
1940-1945, de Wet buitengewoon pensioen voor zeelieden-oorlogsslachtoffers
of de Wet Indisch verzet of een uitkering in het kader van de AOR? Dan leidt
een verhuizing naar een instelling voor zorg met verblijf niet tot een nieuwe
vaststelling van het buitengewoon pensioen of de AOR-uitkering. Wel telt het
buitengewoon pensioen of de AOR-uitkering als inkomen mee bij de bepaling
van de hoogte van uw eigen bijdrage. Ook vervallen de bijdragen in kosten
die niet meer worden gemaakt. Als u in de WLZ-instelling toch nog extra
kosten maakt voor het laten doen van de was, kunt u een aanvraag indienen
voor een bijdrage in deze kosten.
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Hoe verloopt de
procedure?

Zodra wij op de hoogte zijn van een verhuizing naar een zorginstelling starten
wij een onderzoek. Zo wordt bij de zorginstelling of bij uzelf opgevraagd of
uw verblijf van tijdelijke of langdurig aard is. Verder bekijken wij welke
bijdragen in kosten moeten worden beëindigd. Als het verblijf langdurig is,
zullen wij als u een Wuv- of Wubo-uitkering heeft aan het Centraal
Administratie Kantoor (CAK) vragen hoe hoog de door u verschuldigde
eigen bijdrage Wlz is. Deze hebben wij nodig om uw uitkering opnieuw vast
te stellen.
Vanzelfsprekend ontvangt u beschikkingen over de beëindiging van bijdragen
in kosten en over de nieuwe vaststelling van uw uitkering. Bij de vaststelling
van uw eigen bijdrage Wlz door het CAK blijft de Wuv- of Wubo-uitkering
buiten beschouwing.

Meer informatie

Laat ons weten als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij het aanleveren van
informatie. Desgewenst kan een van onze medewerkers u thuis bezoeken om
uitleg te geven en u te helpen bij het aanleveren van gegevens.
Deze brochure bevat algemene informatie. Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.
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

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).
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De PUR stelt ook het beleid vast.

