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Bereikt u binnenkort de AOW-leeftijd en heeft u een
periodieke uitkering bij de Wuv of de Wubo? Dan zal uw
uitkering veranderen zodra u de AOW-leeftijd heeft bereikt.
In deze folder leest u wat er verandert en welke gevolgen dit
voor uw uitkering zal hebben. Ontvangt u geen periodieke
uitkering? Dan is de informatie in deze folder voor u niet van
belang.
Wat verandert er bij
het bereiken van de
AOW‑leeftijd?

Er kunnen verschillende veranderingen (tegelijk) plaatsvinden met betrekking
tot uw uitkering.
In de eerste plaats is het moment waarop u de AOW-leeftijd bereikt meestal
ook het moment van belangrijke veranderingen in uw inkomsten. U zult
misschien stoppen met werken of al zijn gestopt met werken, waardoor u
geen inkomsten uit arbeid meer ontvangt. Als u een werkloosheids- of een
arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgt, zal deze ook stoppen op het moment
moment waarop u de AOW-leeftijd bereikt. Daarnaast kunt u een AOWpensioen krijgen en recht krijgen op andere ouderdomspensioenen.
In de tweede plaats zal uw Wuv- of Wubo-uitkering anders berekend gaan
worden op het moment dat u de AOW-leeftijd bereikt. Door de wijzigingen in
inkomsten en de andere manier van berekenen zal uw uitkering opnieuw
moeten worden vastgesteld.

Wanneer ontvangt u van Als u in Nederland woont, ontvangt u ongeveer twee maanden voordat u de
AOW-leeftijd bereikt van ons een brief. Daarin vindt u uitleg over uw financiële
ons bericht?
situatie vanaf uw AOW-leeftijd en een vragenlijst. Als u buiten Nederland
woont, sturen wij negen maanden van tevoren een brief met uitleg en drie
maanden tevoren een brief met een inkomensformulier. Met deze gegevens
zullen wij uw uitkering opnieuw vaststellen.
Soms zal het nodig zijn dat u gegevens nastuurt. Dit is bijvoorbeeld het geval
als een pensioenfonds nog geen beslissing heeft genomen over uw precieze
pensioen. Zolang wij nog niet alle gegevens ontvangen hebben die wij nodig
hebben om uw uitkering vast te stellen, krijgt u een voorschot op uw uitkering.
U krijgt van ons een beschikking over het voorschot en over de uiteindelijke
hoogte van uw uitkering. Uw uitkering wordt in ieder geval opnieuw
vastgesteld in de maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Soms is ook in een
maand daarna nog een nieuwe vaststelling nodig, bijvoorbeeld omdat uw
pensioen vanaf dat moment meetelt in de berekening van uw uitkering.
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Als uw uitkering opnieuw vastgesteld wordt, veranderen verschillende zaken:
-- u krijgt een lager uitkeringspercentage dan voorheen;
-- uw arbeidsinkomsten worden niet meer op uw uitkering ingehouden;
-- uw inkomsten uit AOW (en eventueel ook die van uw partner) worden op uw
uitkering ingehouden. Maar hierop is een uitzondering (zie onder
‘Beperking AOW-korting’);
-- uw overige inkomsten als particuliere pensioenen en lijfrenten worden op
uw uitkering ingehouden;
-- u krijgt in principe een toeslag op uw uitkering (de zogeheten ‘AOWtoeslag).
Uitkeringspercentage
Het uitkeringspercentage wordt verlaagd in de maand waarin u de AOWleeftijd bereikt. Als u een uitkering ontvangt als vervolgde of
burger-oorlogsslachtoffer wordt het uitkeringspercentage verlaagd met 15%.
Als u een uitkering ontvangt als nabestaande van een vervolgde of
burger-oorlogsslachtoffer wordt het percentage verlaagd met 20%.
Arbeidsinkomsten
Inkomsten uit arbeid worden na het bereiken van de AOW-leeftijd niet op uw
uitkering gekort.
AOW
Uw eigen AOW-pensioen en de eventuele toeslag daarop voor uw partner,
wordt op uw uitkering in mindering gebracht. Als uw partner ook een AOWpensioen heeft, dan wordt dit ook op uw uitkering in mindering gebracht.
Wij gaan daarbij uit van lagere bruto-bedragen dan uw daadwerkelijk
ontvangt. Wij gebruiken namelijk de AOW-bedragen (inclusief vakantiegeld)
zoals deze werden bepaald vóór de invoering van de belastingherziening in
1990 (de zogeheten Oort-wetgeving).
Inkomsten uit vermogen
Uw inkomsten uit vermogen worden niet opnieuw vastgesteld bij het bereiken
van de AOW-leeftijd.
Overige inkomsten
Ouderdomspensioenen, lijfrenten en andere overige inkomsten worden op uw
uitkering in mindering gebracht. Als de premie voor een lijfrente door u zelf is
betaald over een periode waarin u al een Wuv- of Wubo-uitkering had, wordt
naar verhouding van deze periode een deel van de lijfrente niet gekort.
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AOW-toeslag
Heeft u de AOW-leeftijd bereikt, dan krijgt u een toeslag op de periodieke
uitkering, de zogeheten ‘AOW-toeslag’. Deze toeslag bedraagt voor
gehuwden of samenwonenden 60% van de maximale AOW voor een
gehuwde. Voor alleenstaanden is de toeslag 20% van de maximale AOW voor
een ongehuwde. Voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 18 jaar
bedraagt de toeslag 20% van de maximale AOW voor een alleenstaande
ouder.
Uitzonderingen
In een aantal situaties heeft u geen recht op de AOW-toeslag.
Dit is het geval als:
-- u in een instelling voor zorg met verblijf op grond van de Wet op de
Langdurige Zorg (WLZ) verblijft;
-- u de ’beperking AOW-korting’ op uw uitkering wordt toegepast (zie
hieronder);
-- u een garantie-uitkering bij de Wubo krijgt.
Beperking AOW-korting
De ‘beperking AOW-korting’ houdt in dat de helft van de AOW van u en uw
partner niet op uw uitkering wordt gekort. Maar de AOW-toeslag krijgt u dan
niet. Dit geldt als u bent gehuwd (of gelijkgesteld bent met een gehuwde) en
u beiden de AOW-leeftijd heeft bereikt. Bovendien moet uw partner een
Wuv-of Wubo-uitkering hebben of een pensioen krijgen waarbij in de opbouw
al een vermindering van minimaal 40% van de gehuwden-AOW is toegepast.
Meer informatie hierover vindt u in de brief die u van ons ontvangt voordat u
de AOW-leeftijd heeft bereikt.
AOW aanvragen als u in het buitenland woont
Als u een Wuv- of Wubo-uitkering ontvangt, bent u verplicht om een AOWpensioen aan te vragen. Als u in het buitenland woont, kan het vaststellen van
uw recht op AOW-pensioen en de hoogte hiervan veel tijd in beslag nemen.
Zolang uw recht op AOW niet is vastgesteld, kan ook uw uitkering niet worden
vastgesteld. Daarom wordt uw uitkering als voorschot betaald. Hierbij kan
rekening worden gehouden met het recht op AOW-pensioen. Het is daarom
belangrijk dat u de aanvraag voor uw AOW ruim voor u de AOW-leeftijd
bereikt indient. Als u in het buitenland woont, sturen wij u ongeveer negen
maanden voordat u de AOW-leeftijd bereikt een brief en een machtiging. In
deze brief leest u bij welke instantie u de aanvraag voor uw AOW-pensioen
kunt indienen. Als u de machtiging ondertekend aan ons terugstuurt, zorgen
wij ervoor dat de eerste betaling van uw AOW wordt verrekend met uw Wuvof Wubo-voorschot.
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Het terugsturen van de machtiging is van groot belang, omdat in de maand
waarin u de AOW-leeftijd bereikt nog niet bekend hoeft te zijn hoeveel AOW
u precies krijgt. Hierdoor kan de eerste betaling later plaatsvinden dan de
maand waarin u de AOW-leeftijd bereikt. Omdat bij een dergelijke betaling
achteraf kan blijken dat u een te hoog voorschot op uw uitkering heeft
ontvangen, kunnen wij het bedrag dat teveel is ontvangen dan direct
verrekenen.
Wanneer u geen AOW aanvraagt, dan wordt er bij de vaststelling van uw
uitkering toch rekening gehouden met AOW-inkomsten. Dat wil zeggen dat
het AOW-bedrag, waarop u recht zou kunnen hebben, wordt ingehouden op
uw Wuv- of Wubo-uitkering.

Eenmalige ontvangsten

Eenmalige kapitaalsuitkeringen van levensverzekeringen, kapitaalverzekeringen
of koopsompolissen, die worden gedaan op of rond uw pensionering, worden
niet meegeteld bij de nieuwe vaststelling van uw uitkering. Dit geldt ook als u
een pensioen heeft dat zo laag is dat het met een betaling ineens wordt
afgekocht. Met een eenmalige betaling bedoelen wij een betaling die niet
eerder werd gedaan en daarna niet meer terugkomt. Inkomsten die u eens per
jaar ontvangt, tellen wel mee om de hoogte van uw uitkering vast te stellen.
Voor de Wuv en de Wubo is het van belang om te weten dat de eerder
vastgestelde inkomsten uit vermogen niet opnieuw worden bekeken bij het
bereiken van de AOW-leeftijd.

Heeft u nog vragen?

Laat het ons weten als u nog vragen heeft of als u hulp nodig heeft bij het
aanleveren van informatie.

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.
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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.

