Voorbeeldscenario’s uitkeringsreglement

Algemeen
•

De heer A, belanghebbende in de zin van het uitkeringsreglement, is overleden voor de
peildatum (27 november 2018). Zijn echtgenote, mevrouw B (geen belanghebbende), is
ook overleden voor de peildatum. Zij hadden samen 3 kinderen, de heren C, D en E. Het
oudste kind, de heer C, is geboren voor 8 mei 1945, het einde van de Tweede
Wereldoorlog. De andere twee kinderen, de heren D en E, zijn geboren na de oorlog.
o

Als alle kinderen van de heer A nog in leven zijn op het moment van aanvragen, komen
zij als kinderen van een belanghebbende gezamenlijk in aanmerking voor een
tegemoetkoming. De hoogte hiervan is €7.500,-. Het oudste nog levende kind, de heer
C, is namelijk geboren voor 8 mei 1945, het einde van de oorlog. Het kind dat een
aanvraag doet en de tegemoetkoming ontvangt, is verplicht dit bedrag evenredig te
verdelen onder hem en zijn broer(s)/zus(sen). In dit geval moeten de broers van de
aanvrager dus beide een derde van het bedrag (€2.500,-) van hem ontvangen.

o

Hetzelfde geldt als de heer C op de peildatum (27 november 2018) nog in leven was,
maar inmiddels is overleden. In dat geval treden de erfgenamen van de heer C in zijn
plaats. De heren D en E komen dan dus gezamenlijk met de erfgenamen van de heer C
in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van €7.500,-. Er wordt namelijk
uitgegaan van de situatie zoals die was op 27 november 2018. Op dat moment was het
oudste kind nog levende kind geboren voor 8 mei 1945, vandaar het bedrag van
€7.500,-. Het oudste kind blijft recht houden op zijn deel (een derde deel van €7.500,in dit geval) van de tegemoetkoming, maar omdat hij er niet meer is, komt dit toe aan
zijn erfgenamen.

o

De situatie is anders als de heer C is overleden voor de peildatum (27 november 2018).
In dat geval is het oudste nog levende kind op 27 november 2018 geboren na 8 mei
1945. De heren D en E komen daarom in dit geval gezamenlijk in aanmerking voor een
bedrag van €5.000,-. Het kind dat een aanvraag doet en de tegemoetkoming ontvangt,
is verplicht dit bedrag evenredig te verdelen onder hem en zijn broer(s)/zus(sen). De
aanvrager moet in dit geval dus de helft van het bedrag (€2.500) overmaken aan zijn
broer.

•

Een belanghebbende, de heer A, is overleden voor de peildatum (27 november 2018). Hij
heeft een weduwe, mevrouw B, en drie kinderen.
o

Als mevrouw B nog in leven is op het moment van aanvragen, kan zij als weduwe van
de belanghebbende in aanmerking komen voor een tegemoetkoming ter hoogte van
€7.500,-.

o

Ditzelfde blijft gelden als mevrouw B op de peildatum (27 november 2018) nog in leven
was, maar inmiddels is overleden. In dat geval treden de erfgenamen van mevrouw B

in haar plaats en kunnen zij als erfgenaam van de weduwe van de belanghebbende in
aanmerking komen voor een bedrag van €7.500,-.
o

De situatie is anders als mevrouw B is overleden voor de peildatum (27 november
2018). In dat geval komen de nog levende kinderen van de belanghebbende, de heer
A, gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming. De hoogte hiervan is
afhankelijk van de leeftijd van het oudste kind dat in leven is op de peildatum. Als het
oudste kind dat in leven is op 27 november 2018, is geboren voor 8 mei 1945, komen
de kinderen gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte van
€7.500,-. Als het oudste kind dat in leven is op 27 november 2018 is geboren na 8 mei
1945, komen de kinderen gezamenlijk in aanmerking voor een tegemoetkoming ter
hoogte van €5.000,-. Het kind dat een aanvraag doet en de tegemoetkoming ontvangt,
is verplicht dit bedrag evenredig te verdelen onder hem en zijn broer(s)/zus(sen).

Uitleg erfgenamen
•

Een belanghebbende, mevrouw A, is overleden. Zij is nooit gehuwd geweest en heeft geen
kinderen. Haar neef is haar enig erfgenaam.
o

Als mevrouw A is overleden voor de peildatum (27 november 2018), komt deze
neef niet als erfgenaam van de belanghebbende in aanmerking voor een
tegemoetkoming, omdat de belanghebbende niet meer in leven was op 27
november 2018.

o

Als mevrouw A is overleden na de peildatum, komt deze neef in de plaats van de
belanghebbende, als erfgenaam in aanmerking voor een tegemoetkoming van
€15.000,-. Hij treedt namelijk als enig erfgenaam in de plaats van de
belanghebbende, die op 27 november 2018 nog in leven was en die op grond van
het uitkeringsreglement op dat moment in aanmerking zou komen voor een
tegemoetkoming. Hij komt dus niet in aanmerking in de hoedanigheid van neef,
maar in de hoedanigheid van erfgenaam van iemand die op grond van het
uitkeringsreglement in aanmerking zou komen voor een tegemoetkoming, maar na
de peildatum is overleden.

•

Een belanghebbende, mevrouw A, is overleden. Zij is gehuwd geweest met de heer B en
had twee zoons, de heer C en de heer D. Haar weduwnaar en zoons zijn enig erfgenaam.
o

Als mevrouw A voor de peildatum (27 november 2018) is overleden en de heer B
op die datum nog in leven was, kan hij als weduwnaar van de belanghebbende in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming. De heren C en D komen in dat
geval niet als kinderen van de belanghebbende in aanmerking voor een
tegemoetkoming.

o

Als zowel mevrouw A als de heer B voor de peildatum zouden zijn overleden,
zouden de heren C en D, mits zij op 27 november 2018 nog in leven zijn, als
kinderen van de belanghebbende (mevrouw A) in aanmerking komen voor een
bedrag van €5.000,- of €7.500,-, afhankelijk van hun geboortedata. Als één van
hen voor of op 8 mei 1945 is geboren, komen zij gezamenlijk in aanmerking voor

een bedrag van €7.500,-. Als beide na 8 mei 1945 zijn geboren, komen zij
gezamenlijk in aanmerking voor een bedrag van €5.000,-. Het kind dat een
aanvraag doet en de tegemoetkoming ontvangt, is verplicht dit bedrag evenredig
te verdelen onder hem en zijn broer(s)/zus(sen). In dit geval moet hij dus de helft
van het bedrag overmaken aan zijn broer.
o

Als mevrouw A voor de peildatum is overleden en de heer B na de peildatum is
overleden, komen de erfgenamen van de heer B in zijn plaats in aanmerking voor
de tegemoetkoming waar hij als weduwnaar van de belanghebbende ook voor in
aanmerking zou zijn gekomen, dus €7.500,-. De heren C en D komen in dat geval
niet als kinderen van de belanghebbende in aanmerking voor een tegemoetkoming.

o

Als mevrouw A na de peildatum zou zijn overleden (bijvoorbeeld 1 juli 2019),
kunnen de heren B, C en D als enig erfgenaam in de plaats treden van mevrouw A,
de belanghebbende, en gezamenlijk in aanmerking komen voor een
tegemoetkoming ter hoogte van €15.000,-. Dit dienen zij onderling naar erfrecht te
verdelen. Zij kunnen in dit geval niet in de hoedanigheid van weduwnaar of
kinderen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming.

Meerdere tegemoetkomingen voor één persoon
•

De heer A was getrouwd met mevrouw B en zij hadden één zoon, de heer C. Zij hebben de
oorlog gezamenlijk meegemaakt en zijn alle drie belanghebbenden in de zin van het
uitkeringsreglement. De heer A heeft de oorlog niet overleefd. Mevrouw B heeft de oorlog
wel overleefd, maar is na de oorlog overleden (voor de peildatum van 27 november 2018).
De heer C leeft nog.
o

De heer C komt in ieder geval in aanmerking voor een tegemoetkoming ter hoogte
van €15.000,- omdat hij zelf belanghebbende is in de zin van deze regeling.

o

De heer C komt daarnaast als kind van de heer A in aanmerking voor een
tegemoetkoming van €7.500,- omdat zijn vader, belanghebbende in de zin van het
uitkeringsreglement, niet meer in leven is en hij op 27 november 2018 geen nog
levende weduwe had. Het gaat hier om het bedrag van €7.500,- omdat de heer C
voor 8 mei 1945 is geboren. De heer A had geen andere kinderen, dus de heer C
heeft recht op het volledige bedrag.

o

De heer C komt bovendien, indien zijn moeder mevrouw B, niet meer in leven was
op 27 november 2018 en zij geen nog levende weduwnaar had. als kind van
mevrouw B in aanmerking voor een tegemoetkoming van €7.500,- (hij is immers
geboren voor 8 mei 1945). Mevrouw B had geen andere kinderen, dus de heer C
heeft recht op het volledige bedrag.

o

In het geval dat mevrouw B is hertrouwd na de oorlog en haar nieuwe echtgenoot
op 27 november nog in leven was, kan de heer C niet als kind van de
belanghebbende in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. In dit geval
komt namelijk de weduwnaar van de belanghebbende in aanmerking voor een
tegemoetkoming ter hoogte van €7.500,-.

•

De heer A is oorlogswees. Hij is zelf geen belanghebbende in de zin van het
uitkeringsreglement. Zijn ouders en zusje zijn wel belanghebbenden in de zin van het
uitkeringsreglement en zijn alle drie overleden in de oorlog.
o

De ouders van de heer A zijn niet meer in leven en er kan ook geen sprake zijn van
een nog levende weduwe of weduwnaar. Daarom kan de heer B als kind van zowel
zijn vader als zijn moeder in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. In dit
geval zou het gaan om twee tegemoetkomingen ter hoogte van €7.500,-, omdat de
heer A zelf, voor 8 mei 1945 is geboren. Zijn ouders hadden geen andere kinderen,
dus de heer A heeft recht op het volledige bedrag.

o

De heer A kan niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de
hoedanigheid van broer van zijn zusje.

•

De heer A was voor de oorlog getrouwd met mevrouw B en had met haar één dochter,
mevrouw C (geboren voor de oorlog). Zij zijn alle drie belanghebbende in de zin van het
uitkeringsreglement. Mevrouw B is tijdens de oorlog overleden. Daarna is de heer A
hertrouwd met mevrouw D, zij is geen belanghebbende in de zin van het
uitkeringsreglement. Met mevrouw D krijgt hij een zoon, de heer E (geboren na 8 mei
1945). De heer A en mevrouw B zijn inmiddels allebei overleden (voor de peildatum van 27
november 2018).
o

Mevrouw C komt zelf als belanghebbende in aanmerking voor een tegemoetkoming
van €15.000,-.

o

Daarnaast komt mevrouw C in aanmerking voor een tegemoetkoming als dochter
van mevrouw B. De hoogte hiervan is €7.500,- omdat zij is geboren voor 8 mei
1945. Mevrouw B had geen andere kinderen, dus mevrouw C heeft recht op het
volledige bedrag.

o

Daarnaast komt mevrouw C met de heer E gezamenlijk in aanmerking voor een
tegemoetkoming als kind van de heer A. De hoogte hiervan is €7.500,- omdat het
oudste nog levende kind, mevrouw C, is geboren voor 8 mei 1945. Zij moeten deze
tegemoetkoming naar evenredigheid verdelen. Als mevrouw C de aanvraag heeft
gedaan, is zij na ontvangst van het bedrag verplicht de helft hiervan (€3.750,-)
over te maken aan haar halfbroer.

