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In deze brochure gaan wij in op de volgende onderwerpen:
-- de vaststellingsbeschikking;
-- de betalingsmededeling;
-- de verschillende vormen van financiële ondersteuning;
-- de berekening van de invaliditeitsuitkering;
-- bijdragen in kosten;
-- fiscale zaken;
-- te veel uitgekeerde bedragen.
Deze brochure is bedoeld als naslagwerk. U hoeft niet eerst de brochure
helemaal door te lezen om de vaststellingsbeschikking of betalingsmededeling
die u heeft ontvangen te kunnen begrijpen. U zult niet alle onderwerpen die in
deze brochure staan, terugvinden in elke vaststellingsbeschikking. Wat er wel
en niet in voorkomt, hangt af van wat er aan u is toegekend. Wat in uw
beschikking staat, gaat alleen over wat aan u is toegekend. De belangrijkste
specifieke AOR-begrippen die voorkomen in deze brochure zijn opgenomen in
de verklarende woordenlijst achterin deze brochure. U ontvangt deze brochure
eenmalig. Het is daarom van belang deze brochure te bewaren. De brochure is
beschikbaar op de website www.svb.nl/wvo.
Wilt u meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over de
vaststellingsbeschikking of de betalingsmededeling? Of heeft u vragen over
de brochure zelf? Dan kunt u telefonisch contact opnemen via het
telefoonnummer dat rechtsboven in de vaststellingsbeschikking of de
betalingsmededeling staat vermeld. Als u belt voor informatie is het handig
dat u uw correspondentienummer bij de hand heeft. Onze medewerkers
kunnen dan snel uw gegevens opzoeken.

De vaststellings
beschikking

Wat is een vaststellingsbeschikking?
Een vaststellingsbeschikking is een brief waarin de vaststelling van uw
uitkering wordt vermeld en toegelicht. Ook als u een voorschot op uw
uitkering krijgt, ontvangt u een vaststellingsbeschikking.
Wanneer krijgt u een vaststellingsbeschikking?
U krijgt alleen een vaststellingsbeschikking bij:
-- de eerste vaststelling van uw maandelijkse uitkering. Dit gebeurt nadat de
uitkering aan u is toegekend;
-- een nieuwe vaststelling van uw maandelijkse uitkering. Dit gebeurt alleen
bij wijzigingen, bijvoorbeeld in uw persoonlijke omstandigheden;
-- een voorschot op uw maandelijkse uitkering. Dit is het geval als wij uw
uitkering nog niet kunnen vaststellen, omdat wij nog niet alle noodzakelijke
gegevens over uw inkomsten hebben ontvangen. Als daarna alle gegevens
zijn ontvangen wordt met een volgende vaststellingsbeschikking de
uitkering vastgesteld.
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Bent u het niet eens met vaststelling van uw uitkering?
Als u het niet eens bent met de berekening in de vaststellingsbeschikking dan
kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. De termijn die hiervoor geldt,
is 6 weken. Deze termijn geldt ook wanneer u in het buitenland woont.
Voor uitgebreide informatie over het indienen van een bezwaarschrift is er
een aparte folder: ‘De bezwaarprocedure’. Deze folder kunt u bij ons
opvragen via de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, telefoon
+31 (0)71 535 68 88. Ook kunt u deze folder vinden op www.svb.nl/wvo.
Hoe is de indeling van een vaststellingbeschikking?
In de vaststellingsbeschikking krijgt u informatie in korte tekstblokken.
Elk blokje begint met een kopje. Hieronder wordt aangegeven welke
tekstblokken in de beschikking voorkomen en welke informatie in de
verschillende tekstblokken is opgenomen.
Gegevensblok rechtsboven
In het gegevensblok rechtsboven op de eerste pagina van de beschikking
vindt u de volgende gegevens:
-- uw correspondentienummer;
-- uw burgerservicenummer (BSN);
-- het onderwerp van de beschikking;
-- het nummer van de beschikking;
-- het telefoonnummer dat u kunt bellen voor nadere informatie over de
beschikking;
-- de datum van de beschikking.
Eerste alinea
In de eerste alinea staat per wanneer wij uw uitkering op grond van de AOR
hebben vastgesteld.
Beslissing
Onder dit kopje staat hoeveel de invaliditeitsuitkering per maand bedraagt op
de ingangsdatum van de beslissing. Het gaat hier om het bruto maandbedrag
van de uitkering. Het nettobedrag staat niet op de vaststellingsbeschikking
maar op de betalingsmededeling. De hoogte van eventuele belastingvrije
periodieke voorzieningen (bijdragen in kosten) wordt verderop in de
vaststellingsbeschikking vermeld.
Toelichting
Onder dit kopje vindt u meer informatie over de beslissing en de gegevens
die daarbij zijn gebruikt. De informatie gaat over onderwerpen als
ingangsdatum, persoonlijke omstandigheden, inkomstenbronnen en
voorzieningen. Het kan zijn dat in uw vaststellingsbeschikking niet alle
onderwerpen voorkomen. Dit is afhankelijk van wat er bij de berekening van
uw uitkering van toepassing is.
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- Ingangsdatum
Hier staat de ingangsdatum van de (nieuwe)vaststelling van de uitkering
vermeld.
- Persoonlijke omstandigheden
Onder dit kopje vindt u de persoonlijke omstandigheden waarmee bij de
berekening van uw uitkering rekening is gehouden. Het gaat hierbij met name
om uw geboortedatum en uw burgerlijke staat.
- Uitkeringsbedrag
Onder dit kopje is vermeld wat de basis voor de berekening van uw uitkering
is. Dit bedrag is de uitkomst van het voor u geldende percentage van de
grondslag plus de toeslagen voor het welvaartsvast maken van de uitkering.
Op dit bedrag worden uw overige inkomsten nog in mindering gebracht.
- Inkomen
Hier staat met welke andere inkomstenbronnen rekening is gehouden bij de
berekening van uw uitkering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om inkomsten uit
AOW, particuliere pensioenen en vermogen. Daarbij wordt vermeld welk
bedrag van deze inkomsten op uw uitkering wordt gekort. Het kortingsbedrag
is in veel gevallen lager dan uw inkomsten uit andere bronnen omdat deze
meestal niet volledig worden gekort.
Rekensom
Hieronder vindt u de belangrijkste bedragen bij de berekening van uw
uitkering op een rijtje:
-- uitkeringsbedrag is de uitkering vóór korting van uw overige inkomsten; dit
bedrag is gebaseerd op een percentage van de grondslag + de toeslagen
voor het welvaartsvast maken van de uitkering;
-- inkomstenkorting is het bedrag van uw andere inkomsten dat daadwerkelijk
gekort wordt op uw uitkering;
-- betaalbaar uitkeringsbedrag is het ‘uitkeringsbedrag’ minus de
‘inkomstenkorting’. Op dit bedrag is nog geen loonheffing in mindering
gebracht.
- Voorzieningen
Onder dit kopje vindt u de maandelijkse bijdragen in kosten zoals voor
huishoudelijke hulp en het totaal betaalbare bedrag aan bijdragen in kosten
per ingangsdatum.
- Te veel betaald bedrag
Onder dit kopje vindt u de mededeling dat er door de vaststelling van uw
uitkering een bedrag te veel is betaald en dat u hierover nader bericht
ontvangt.
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- Meer informatie
Hier wordt u verwezen naar de betalingsmededeling voor het te ontvangen
bedrag (inclusief eventuele voorzieningen). Ook wordt hier een
telefoonnummer vermeld dat u kunt bellen als u vragen heeft.
- Artikelen
Onder dit kopje vindt u de belangrijkste AOR-artikelen die zijn gebruikt bij het
nemen van de beslissing.
Bezwaar
Onder dit kopje staat vermeld wat u moet doen als u het niet eens bent met
de beslissing op uw aanvraag en in bezwaar wil gaan. Daarbij wordt
aangegeven hoeveel tijd u heeft om bezwaar te maken.
Ondertekening van de beschikking
Uit de ondertekening van de beschikking blijkt welke medewerker namens de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) vestiging Leiden, de beschikking heeft
gemaakt.
Meer informatie
Als u na ontvangst van de vaststellingsbeschikking behoefte heeft aan een
uitgebreider overzicht van de berekening van uw uitkering, dan kunt u dit
opvragen via het telefoonnummer dat boven in de vaststellingsbeschikking
staat vermeld.

De betalingsmededeling Wat is een betalingsmededeling?
Een betalingsmededeling is een overzicht waarop de bedragen van uw
maandelijkse invaliditeitsuitkering en de periodiek betaalde bijdragen in
kosten staan vermeld. De betalingsmededeling bevat de totalen van de
verschillende berekeningen en het bedrag dat op uw rekening wordt
overgemaakt. U krijgt een betalingsmededeling zodra de betaling van uw
uitkering verandert.
Wanneer krijgt u een betalingsmededeling?
U krijgt een betalingsmededeling als uw uitkering voor het eerst is berekend
(of als u een voorschot krijgt). Verandert de betaling daarna? Dan krijgt u
opnieuw een betalingsmededeling. Dit is het geval als uw uitkering opnieuw is
vastgesteld (in dit geval krijgt u ook een vaststellingsbeschikking). Uw
uitkering volgt de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon. Als het
minimum loon wijzigt dan verandert de betaling van uw uitkering ook.
Normaal gesproken gebeurt dit per 1 januari en 1 juli van elk jaar.
Hoe is de indeling van een betalingsmededeling?
De betalingsmededeling is een overzicht met bedragen. Deze bedragen zijn
ingedeeld in blokken.

Uitgerekend de AOR - Handleiding bij de vaststellingsbeschikking en de betalingsmededeling

6 van 16

Gegevensblok rechtsboven
In het gegevensblok rechtsboven vindt u de volgende gegevens:
-- uw correspondentienummer;
-- uw burgerservicenummer (BSN);
-- het telefoonnummer dat u kunt bellen voor meer informatie over de
beschikking;
-- de tabel: hier is altijd ‘groen’ ingevuld;
-- de loonheffingskorting: hier kan ‘0’ of ‘1’ zijn ingevuld. ‘0’ als er geen
loonheffingskorting wordt toegepast en ‘1’ als er wel een
loonheffingskorting wordt toegepast;
-- de status van de betaling: voorschot of vastgesteld.
Maand
Hier staan de volgende maandbedragen:
-- het totaalbedrag aan bijdragen in kosten;
-- het bedrag aan (bruto) uitkering;
-- het subtotaal (dit is het totaalbedrag aan uitkering en bijdragen in kosten);
-- het belastbare bedrag (alleen de uitkering is belastbaar);
-- het bedrag aan loonheffingen (dit is de loonheffing);
-- het netto totaal betaalbare bedrag aan uitkering en bijdragen in kosten.
Betalingen
In dit blok vindt u:
-- het rekeningnummer waarop de betaling wordt gedaan. Als u een
bankrekening in het buitenland heeft, is hier echter niets ingevuld;
-- het bedrag dat wordt overgemaakt naar het rekeningnummer;
-- een mededeling die aangeeft waarop de betaling betrekking heeft
(bijvoorbeeld: Uitkering AOR januari 2016).
Cumulatieven
Hier staan de cumulatieve bedragen (de ‘totalen’) van de invaliditeitsuitkering
over het lopende jaar. Van de bijdragen in kosten voor voorzieningen zijn geen
bedragen vermeld omdat deze niet belastbaar zijn. Als er ‘te veel ontvangen
bedragen’ zijn berekend, kunt u deze ook in dit blok vinden.

Soorten financiële
ondersteuning

In de vaststellingsbeschikking en de betalingsmededeling kunnen
verschillende vormen van financiële ondersteuning voorkomen.
De verschillende vormen van financiële ondersteuning zijn:
-- een periodieke invaliditeitsuitkering
-- bijdragen in kosten
Invaliditeitsuitkering
Aan u is een periodieke invaliditeitsuitkering toegekend als u niet later dan op
de dag voor het bereiken van de leeftijd van 70 jaar door het opgelopen
oorlogsletsel arbeidsongeschikt bent geworden voor ten minste 20%.
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Een invaliditeitsuitkering garandeert een bepaald inkomen. Meer informatie
over de invaliditeitsuitkering vindt u verderop in deze brochure.
Bijdragen in kosten
Naast uw uitkering kunt u ook bijdragen in kosten krijgen in de vorm van
tegemoetkomingen. Een tegemoetkoming is een bijdrage in kosten van
voorzieningen waarvoor op grond van uw oorlogsletsel een medische
noodzaak bestaat. Deze kosten worden volledig of op basis van een
normbedrag vergoed. Meer informatie over bijdragen in kosten vindt u
in het hoofdstuk ‘Bijdragen in kosten’.

Invaliditeitsuitkering:
vaststelling

De invaliditeitsuitkering is gebaseerd op een percentage van grondslag(bedrag).
Dit percentage is afhankelijk van het percentage arbeidsongeschiktheid dat bij u
is vastgesteld. In de uitkering zijn toeslagen verwerkt om het welvaartspeil te
volgen. Op de uitkering worden uw overige inkomsten in mindering gebracht.
Hoeveel de uitkering vóór de korting van uw overige inkomsten bedraagt,
staat in uw toekenningsbeschikking vermeld. Dit bedrag staat ook op de eerste
vaststellingsbeschikking. Hieronder volgt meer informatie over dit onderwerp.
Van dit uitkeringsbedrag worden uw bruto-inkomsten uit bijvoorbeeld AOW,
particuliere pensioenen en vermogen geheel of gedeeltelijk afgetrokken.
Meer informatie over de korting van inkomsten kunt u vinden in het hoofdstuk
‘Invaliditeitsuitkering: korting van inkomsten’.
Vaststelling van de uitkering
Om uw invaliditeitsuitkering te kunnen vaststellen hebben wij gegevens over
uw inkomsten en vermogen opgevraagd. Dit gebeurt in principe eenmalig.
Is de uitkering eenmaal vastgesteld, dan hebben wij daarna geen gegevens
over deze inkomsten meer nodig, behalve bij belangrijke wijzigingen in uw
financiële of persoonlijke omstandigheden (zie verder onder ‘Nieuwe
vaststelling van de uitkering’.
Indexering van de uitkering
Uw invaliditeitsuitkering wordt aangepast met dezelfde indexering als die van
het wettelijke minimumloon. Deze indexering vindt normaal gesproken ieder
half jaar plaats. U krijgt daarover bericht via een betalingsmededeling (zie het
hoofdstuk ‘De Betalingsmededeling’).
Nieuwe vaststelling van de uitkering
Slechts in een beperkt aantal situaties wordt uw uitkering opnieuw
vastgesteld. Dit is het geval bij de volgende gebeurtenissen:
-- u of uw partner bereikt de AOW-leeftijd;
-- u gaat trouwen of ongehuwd samenwonen;
-- u wordt alleenstaand door het overlijden of het duurzaam gescheiden gaan
leven van uw huwelijkspartner of door het beëindigen van de samenwoning;
-- u krijgt een nieuwe bron van inkomsten;
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-- u verliest een bestaande bron van inkomsten;
-- uw kind of pleegkind bereikt de leeftijd van 18 jaar (alleen als in de
berekening met minderjarige kinderen rekening is gehouden).
Als een van deze gebeurtenissen plaatsvindt, moet u dat aan ons doorgeven.
Wij zullen dan financiële informatie bij u opvragen.
U kunt ook zelf om een nieuwe vaststelling van uw invaliditeitsuitkering
vragen. Dit kan zinvol zijn als uw inkomsten uit een bestaande bron steeds
lager zijn geworden. Hiervoor geldt een bepaald grensbedrag dat jaarlijks
wordt vastgesteld.

Invaliditeitsuitkering:
de grondslag

De invaliditeitsuitkering is gebaseerd op een zogeheten ‘grondslag’.
De hoogte van de grondslag van uw uitkering is vermeld in de
toekenningsbeschikking.
De grondslag van een invaliditeitsuitkering is in beginsel gebaseerd op het
arbeidsinkomen van het oorlogsslachtoffer voorafgaand aan het oorlogsletsel.
Het moet dan wel gaan om arbeidsinkomen dat vóór januari 1942 minstens
een jaar werd ontvangen. Hierbij is in de regel uitgegaan van het
arbeidsinkomen in de periode van 1 maart 1941 tot 1 maart 1942, berekend op
een maandbedrag. Het naoorlogse inkomen heeft geen invloed op de hoogte
van de grondslag.
Als de aanvrager voor 1 maart 1942 geen arbeidsinkomen had dat voor de
AOR meetelt, wordt de grondslag bepaald op basis van de gevolgde
opleiding. Dit leidt alleen tot een hogere grondslag dan het minimum als de
betrokkene voor de genoemde datum een universitaire opleiding heeft
voltooid of het einddiploma van een middelbare school heeft behaald.
Bij nieuwe toekenningen zal vanwege de toenmalige leeftijd van de
aanvragers doorgaans de minimumgrondslag van 75 gulden worden
toegekend.

Invaliditeitsuitkering:
het basisbedrag

Afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, krijgt u een bepaald
percentage van de grondslag. Dit is het zogeheten basisbedrag.
Het basisbedrag van uw uitkering wordt bepaald door de grondslag te
vermenigvuldigen met het betreffende arbeidsongeschiktheidspercentage en
het uitkeringspercentage van 50% (artikel 18 lid 1 AOR).
Het basisbedrag wordt verhoogd met 10% per kind jonger dan achttien jaar,
voor maximaal 3 kinderen. De verhoging voor kinderen jonger dan 18 jaar
geldt alleen voor kinderen die door de uitkeringsgerechtigde worden
onderhouden (artikel 18 lid 2 AOR).
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Invaliditeitsuitkering:
toeslagen

Het basisbedrag van uw uitkering verandert in beginsel niet; om de
invaliditeitsuitkering haar waarde te laten behouden worden bij het
basisbedrag welvaartstoeslagen opgeteld. Door het aantal en de complexiteit
van de opeenvolgende toeslagregelingen is de volledige berekening die ligt
tussen het basisbedrag en uw huidige uitkering hier niet in algemene zin weer
te geven.

Invaliditeitsuitkering:
korting van inkomsten

Op het aldus berekende uitkeringsbedrag (basisbedrag + welvaartstoeslagen)
worden uw bruto-inkomsten uit andere bronnen gekort. U kunt hierbij denken
aan het AOW-pensioen, particuliere pensioenen en inkomsten uit vermogen.
Deze inkomsten worden niet altijd in hun geheel gekort. Het gedeelte van uw
inkomsten dat niet wordt gekort, heet de vrijlating. Hieronder leest u welke
inkomsten (geheel of gedeeltelijk) worden gekort en hoe dit gebeurt.
Arbeidsinkomsten
Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan worden uw eventuele arbeidsinkomsten
niet gekort op uw invaliditeitsuitkering.
Als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, dan wordt een deel van uw
inkomsten uit arbeid op uw uitkering gekort. Van de arbeidsinkomsten is
30% vrijgesteld van korting. Als deze 30% over een kalendermaand minder
bedraagt dan € 102,10, is in elk geval € 102,10 vrijgesteld van korting.
Van het maandinkomen boven de vrijstelling wordt gekort: 50% maal het
percentage van de causale arbeidsongeschiktheid (dit percentage is vermeld
in de toekenningsbeschikking).
Met arbeidsinkomsten gelijkgestelde inkomsten
Uitkeringen in verband met arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid worden
gelijkgesteld met arbeidsinkomsten. Ook inkomsten uit VUT en prepensioen
worden voor de korting met inkomsten uit arbeid gelijkgesteld.
Inkomsten uit eigen bedrijf
Inkomsten uit een eigen onderneming vallen eveneens onder het begrip
arbeidsinkomsten.
Inkomsten uit vermogen
Inkomsten uit vermogen worden op de bruto-uitkering gekort. Uw vermogen
bestaat uit de gezamenlijke bezittingen minus de schulden van u en uw
eventuele partner.
De korting bedraagt 50% van het totale inkomen uit vermogen na vrijlating.
Dit betekent dat een deel van de vermogensinkomsten niet wordt gekort.
De inkomsten uit vermogen worden opnieuw bepaald bij een nieuwe
vaststelling van uw uitkering, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonlijke
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omstandigheden (huwelijk, samenwonen, scheiden, overlijden) of het bereiken
van de AOW-gerechtigde leeftijd.
Vermindering vermogen
In bepaalde situaties kunnen wij rekening houden met een vermindering van
het vermogen. U moet dan een nieuwe vaststelling van uw uitkering
aanvragen. Bij de beoordeling van een dergelijk verzoek kijken wij onder meer
naar de redenen van de vermindering van het vermogen.
AOW-pensioen
Als u een AOW-pensioen heeft, wordt dit gedeeltelijk op uw uitkering gekort.
Het te korten bedrag is onder meer afhankelijk van uw burgerlijke staat en het
voor u vastgestelde percentage causale arbeidsongeschiktheid.
Voor de korting wordt bij een ongehuwde man uitgegaan van het AOWpensioen voor een ongehuwde. Bij een gehuwde man wordt uitgegaan van
het AOW-pensioen van man en vrouw samen. Bij een vrouw wordt altijd
uitgegaan van de AOW voor een ongehuwde (zowel bij een gehuwde als bij
een ongehuwde vrouw), tenzij de gezamenlijke gehuwden-AOW van beide
partners gunstiger is. Onder het begrip gehuwd kunnen ook ongehuwd
samenwonenden vallen die voor de AOW met een gehuwde zijn gelijkgesteld.
De korting op de uitkering bedraagt 60% van het betreffende AOW-bedrag
vermenigvuldigd met het vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage.
Bij de korting van inkomsten uit AOW rekenen wij met bruto AOW-bedragen
(inclusief vakantiegeld) die iets lager zijn dan de bruto AOW-bedragen waarover
belasting wordt berekend. Deze zogenoemde ‘voor-Oortse-bedragen’ zijn
per 1 januari 1990 ingevoerd.
Beperking AOW-korting
Bij de ‘beperking AOW-korting’ wordt een lagere korting (of geen korting) op
de AOR-uitkering toegepast, als er op een ander pensioen al een korting van
het AOW-pensioen plaatsvindt. Een pensioen van de echtgenoot of
samenwonende partner telt in dit verband ook mee. In geval van ongehuwd
samenwonen geldt dit alleen als de samenwonende partner voor de AOW met
een gehuwde gelijk is gesteld.
Als zowel u als uw huwelijkspartner een invaliditeitsuitkering ontvangen,
telt alleen het eigen AOW-pensioen voor de AOW-korting.
Een eventuele vermindering van de AOW-korting is dan alleen te baseren op
het pensioen van u zelf.
Meer informatie over de beperking AOW-korting staat in de brief die u van
ons ontvangt voordat u de AOW-leeftijd bereikt.
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Particuliere pensioenen
Pensioenen worden voor 50% op de invaliditeitsuitkering gekort.
Met pensioenen bedoelen wij de inkomsten die door een pensioenfonds
worden uitgekeerd na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of na
het overlijden van de partner. De korting van pensioenen wijkt af van de
korting van het AOW-pensioen en de Anw-uitkering.
VUT-uitkeringen, prepensioen en lijfrenten die uit eigen middelen zijn
gefinancierd vallen bij de AOR niet onder het begrip pensioen.
Wat niet tot het inkomen gerekend wordt
Kinderbijslag wordt niet van uw uitkering afgetrokken. Dit geldt ook voor
doelgerichte subsidies en tegemoetkomingen, zoals huurtoeslag en
zorgtoeslag. Van de inkomsten van uw partner worden alleen (een deel van)
het AOW-pensioen en inkomsten uit vermogen op uw uitkering gekort.
Inkomsten die thuiswonende kinderen ontvangen, worden niet in de
berekening van uw uitkering betrokken.
Eenmalige ontvangsten
Als er een reden is om uw uitkering opnieuw vast te stellen, worden de
inkomsten van eerdere eenmalige ontvangsten, zoals die uit erfenissen of
eenmalige kapitaalsuitkeringen, meegenomen in de berekening. De ontvangst
van een dergelijk eenmalige betaling op zich is geen reden om een uitkering
opnieuw vast te stellen.
Omrekening buitenlandse inkomsten
Voor de vaststelling van uw uitkering worden inkomsten in buitenlandse valuta
eenmalig omgerekend naar euro’s. Bij deze omrekening gebruiken wij de
wisselkoers van de maand van vaststelling, tenzij deze hoger is dan de
maximumkoers. De maximumkoers is gebaseerd op het gemiddelde van de
wisselkoersen over de vijf jaar voorafgaand aan het jaar waarin de maand van
vaststelling valt. Als alleen gegevens beschikbaar zijn over een voorliggende
periode, geldt de gemiddelde (jaar)koers over die voorliggende periode,
tenzij die hoger ligt dan het gemiddelde over de vijf voorafgaande jaren.

Bijdragen in kosten

Tegemoetkoming
Naast uw uitkering kunt u ook bijdragen in kosten krijgen in de vorm van
tegemoetkomingen. Een tegemoetkoming in het kader van de AOR is een
bijdrage in kosten van geneeskundige behandeling en verpleging. Hieronder
vallen ook kosten voor kunstmiddelen voor zover deze onontbeerlijk zijn voor
het herstel van redelijk leefomstandigheden en waarvoor een medische
noodzaak bestaat op grond van het oorlogsletsel. Deze kosten worden in
principe volledig vergoed.
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Sommige tegemoetkomingen worden iedere maand uitbetaald. In de
betalingsmededeling wordt het totaal betaalbare bedrag voor deze
tegemoetkomingen aangegeven. Voorzieningen waarvoor u een declaratie
moet indienen, worden onder ‘eenmalig’ in de betalingsmededeling
opgenomen.
Normbedragen
Bij een aantal tegemoetkomingen wordt gewerkt met normbedragen.
Een normbedrag geeft aan wat het maximaal uit te keren bedrag voor een
bepaalde voorziening is. In veel gevallen wordt het maximumbedrag volledig
uitbetaald. De normbedragen zijn gebaseerd op onderzoek naar de kosten
van de desbetreffende voorziening.
Voor sommige voorzieningen die weinig voorkomen, wordt de
tegemoetkoming vastgesteld op basis van offertes of prijsopgaven die zelf
moeten worden ingezonden. Bij de vaststelling geldt als uitgangspunt dat de
tegemoetkoming toereikend moet zijn voor de goedkoopste adequate
voorziening.
Belastingvrij
Tegemoetkomingen worden fiscaal gezien niet als inkomsten beschouwd en
om die reden ook belastingvrij uitgekeerd. De aan u betaalde bijdragen in
kosten komen daarom ook niet voor op uw jaaropgave.
Beëindiging bijdrage in kosten bij verhuizing naar een zorginstelling
Periodieke bijdragen in kosten worden ingetrokken bij een verhuizing naar een
Nederlandse instelling voor zorg met verblijf op grond van de Wet langdurige
zorg (WLZ). Dit geldt ook voor een verhuizing naar verzorgings- of
verpleeghuis in het buitenland. De intrekking vindt plaats met een beschikking
en gaat in op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand
waarin de opname heeft plaatsgevonden.
Beëindiging bijdragen in kosten bij overlijden
Alle tegemoetkomingen worden beëindigd bij overlijden. De beëindiging gaat
in op de eerste dag van de maand die volgt na de maand van overlijden.

Fiscale onderwerpen

Loonheffing
Als u onder de Nederlandse belasting valt, wordt op uw uitkering loonheffing
ingehouden. Loonheffing is de combinatie van loonbelasting en premies voor
de zogenoemde volksverzekeringen, zoals de AOW. De loonheffing wordt op
de uitkering ingehouden op basis van de voorschriften in de ‘Handleiding
Loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies
werknemersverzekeringen’ die jaarlijks door de Belastingdienst en het
Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) wordt uitgegeven. Het bedrag
van de loonheffing hangt onder meer af van de loonheffingskorting en de
vraag of u de AOW-leeftijd heeft bereikt.
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Belastingvrije bedragen
Bijdragen in kosten worden belastingvrij uitgekeerd.
Jaaropgave
Het totaalbedrag aan belastbare betalingen dat u in een jaar heeft ontvangen,
wordt vermeld in de jaaropgave over dat jaar. Het gaat hierbij alleen om de
betalingen aan invaliditeitsuitkering.

Toeslagen op belastbare De AOR kent twee toeslagen op de belastbare uitkering na inkomstenkorting:
-- de bruteringstoeslag;
uitkering
-- de compensatie AOW/Anw-premie.
Recht op deze toeslagen bestaat alleen als de AOW-leeftijd nog niet is bereikt.
De AOR kent geen toeslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage
Zorgverzekeringswet (Zvw).

Te veel of te weinig
uitgekeerd bedrag

Te weinig betaald
Als blijkt dat u te weinig heeft ontvangen, wordt er een nabetaling berekend.
Dit kan bijvoorbeeld als bij de vaststelling blijkt dat uw eerdere voorschot te
laag was. Op de betalingsmededeling worden te weinig uitgekeerde bedragen
vermeld onder het kopje ‘Eenmalig’.
Te veel betaald
Is er te veel uitgekeerd, dan verrekenen wij het te veel uitgekeerde bedrag.
Kleine bedragen worden binnen 12 maanden verrekend. U vindt het saldo van
het te veel uitgekeerde bedrag terug in uw betalingsmededeling.
Als er redelijkerwijs niet binnen 12 maanden verrekend kan worden, dan doen
wij u een voorstel om het bedrag binnen 24 maanden te voldoen. U krijgt dan
maandelijks een saldo-overzicht.
Te veel betaalde belastbare bedragen
Is er te veel aan invaliditeitsuitkering betaald? Dan is er over die uitkering vaak
al belasting (loonheffing) ingehouden. Het te veel betaalde bedrag wordt
bruto, dus inclusief de al betaalde belasting, verrekend of van u
teruggevorderd. Als het mogelijk is dan verrekenen wij het te veel betaalde
met uw lopende invaliditeitsuitkering. Als de uitkering echter niet meer tot
betaling komt en u het te veel uitgekeerde bedrag terugbetaalt, dan verlagen
wij uw jaaropgave met het terugbetaalde bedrag. Op die manier wordt er bij
de aangifte en aanslag inkomstenbelasting van dat jaar rekening gehouden
met de door u terugbetaalde bedragen.
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begrippen

toelichting

alleenstaand

alleenwonend zonder echtgenoot of partner

AOW

Algemene Ouderdomswet

belastbaar

bedrag waarover loonheffing berekend moet
wordenr

belastingvrij

 edrag waarover geen loonheffing berekend
b
wordt

beperking AOW-korting

toepassing van een lagere korting c.q. geen
korting van AOW-inkomsten op de AORuitkering

betaalbaar
uitkeringsbedrag

het (bruto) bedrag van de uitkering ná korting
van uw andere inkomsten

betalingsbeschikking

brief met de vermelding van de betaling van
voorzieningen naar aanleiding van een
ingediende declaratie

betalingsmededeling

 verzicht met bedragen van uw maandelijkse
o
uitkering en periodieke betaalde voorzieningen

bijdrage in kosten

voorziening in de vorm van een vergoeding

burgerservicenummer

 lgemeen registratienummer waaronder u bent
a
geregistreerd bij de Nederlandse overheid.
Het nummer is hetzelfde als uw sofi-nummer

causale arbeidsongeschiktheidspercentage

 mate van arbeidsongeschiktheid in
de
beroepsuitoefening op grond van oorlogsletsel
dat is bereikt op de dag voor het bereiken van
de leeftijd van 70 jaar

correspondentienummer

registratienummer waaronder u voor de AOR
bent geregistreerd bij de SVB

gelijkstelling met
gehuwde

 elijke behandeling van ongehuwd
g
samenwonende partners met gehuwden
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begrippen

toelichting

grondslag


basisbedrag
voor de periodieke uitkering
uitgedrukt in guldens

inkomstenkorting

het bedrag van uw andere inkomsten, dat
daadwerkelijk gekort wordt op uw uitkering

invaliditeitspercentage

de mate van invaliditeit die is ontstaan door
oorlogsletsel in de zin van de AOR

invaliditeitsuitkering

maandelijkse uitkering gebaseerd op causale
arbeidsongeschiktheid

korting

bedrag dat wordt afgetrokken van de brutoinvaliditeitsuitkering

loonheffing

combinatie van loonbelasting en premies
volksverzekeringen (zoals de AOW); het bedrag
is afhankelijk van eventuele toepassing van
loonheffingskorting en of u de AOW-leeftijd
heeft bereikt

minderjarig kind

voor de AOR is dit een kind tot 18 jaar

normbedrag

maximaal uit te keren bijdrage in kosten voor
een specifieke voorziening

overige inkomsten

in termen van de AOR zijn dit alle inkomsten
die niet vallen onder AOW en inkomsten uit
vermogen

tegemoetkoming

bijdrage in de kosten van een bepaalde
voorziening

terugvorderen

opeisen van een te veel uitgekeerd bedrag

welvaartstoeslag

bedrag dat opgeteld wordt bij het basisbedrag
van de AOR-uitkering om de uitkering het
welvaartspeil te laten volgen

uitkeringsbedrag

de uitkering vóór korting van uw overige
inkomsten
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begrippen

toelichting

uitkeringspercentage

percentage dat het basisbedrag van de uitkering
(mede) bepaalt; het uitkeringspercentage is in
de praktijk altijd 50%

vaststellingsbeschikking

brief waarin de vaststelling of hernieuwde
vaststelling van uw uitkering wordt vermeld en
toegelicht

vermogen

de in geld uitgedrukte waarde van onroerend
goed, kostbare bezittingen, beleggingen en
tegoeden, verminderd met het bedrag aan
schulden

verrekenen

aflossen van te veel uitgekeerde bedragen door
inhouding van bedragen op de uitkering

vrijlating

bedrag dat niet meetelt in de berekening,
bijvoorbeeld een bepaald bedrag aan inkomsten

Wlz

Wet langdurige zorg

Deze brochure bevat algemene informatie. Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.

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.

