Information om erstatning til efterladte efter besættelsestidens
ofre
Med denne pjece ønsker vi at give et overblik til efterladte efter en
person, der har modtaget en hædersgave og/eller en månedlig ydelse
efter lov om erstatning til besættelsestidens ofre.
Som efterladt har man mulighed for at overtage hædersgaven og selv
få udbetalt en månedlig løbende ydelse. Som samlever er der også
mulighed for at modtage ydelse og hædersgave.
I pjecen har vi beskrevet, hvad der skal til for at kunne modtage en
hædersgave og en månedlig ydelse.
Venlig hilsen
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
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Anmeldelse af dødsfaldet
Det første man skal gøre er at meddele dødsfaldet til
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som administrerer Lov om
Erstatning til Besættelsestidens ofre.
Det er vigtigt, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring bliver oplyst om
dødsfaldet så hurtigt som muligt, så en eventuel udbetalt månedlig
ydelse til afdøde kan blive stoppet i tide. Hvis ikke vil den ydelse, der
uberettiget er blevet udbetalt, blive krævet tilbagebetalt.
Begravelseshjælp
Der er ret til begravelseshjælp, når den oprindelige modtager afgår
ved døden. Der er ikke ret til begravelseshjælp til boet, når den
efterladte enke/enkemand eller samlever afgår ved døden.
Begravelseshjælpen bliver udbetalt til den efterladte så hurtigt som
muligt. Beløbet bliver indsat på pågældendes NemKonto. Hvis der er
en samlever, vil beløbet blive udbetalt til den person, som skifteretten
oplyser, at boet er blevet udlagt til.
Hvis vi har fået meddelelsen om dødsfaldet så sent, at den næste
månedlige ydelse allerede er sat ind på afdødes konto, trækkes
beløbet fra begravelseshjælpen, og resten vil blive indsat på
efterladtes NemKonto. Hvis ydelsen overstiger beløbet på
begravelseshjælpen, beder vi om at få differencen returneret til
Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings bankkonto.
Begravelseshjælpen reguleres årligt. Der henvises til vores
hjemmeside for den aktuelle sats for begravelseshjælpen.

Sagens forløb
Når vi får meddelelsen om dødsfaldet, bliver den efterladte oprettet i
vort sagsbehandlingssystem hurtigst muligt, efter vi har fået
personens CPR-nummer oplyst.
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Vi meddeler vort bogholderi, at modtageren er afgået ved døden.
Herefter stopper bogholderiet den månedlige ydelse. Her er det vigtigt
at vide, at alle månedlige ydelser er forudbetalt. Hvis der er udbetalt
for meget, vil ydelsen skulle tilbagebetales.
Efterladte vil på samme tidspunkt modtage det første brev, hvor vi
beder om, at efterladte giver samtykke til, at vi kan indhente yderligere
oplysninger til sagen. Vi beder også om at eventuel vielsesattest
indsendes i kopi.
Når vi har modtaget samtykke, indhenter vi dødsattesten. Vi skal
bruge denne oplysning for at vurdere, om dødsfaldet skyldes andre
årsager end forholdene under besættelsestiden.
Hvis Rigsarkivet har registreringer, der kan tyde på national uværdig
optræden, vil vi efter en konkret vurdering meddele, hvorvidt der er ret
til at få udbetalt ydelser efter loven.
Erstatning som månedlig ydelse
Efterladte ægtefæller har ret til en månedlig løbende ydelse svarende
til 50 procent af afdødes årsløn, hvis afdøde selv var berettiget til en
månedlig løbende ydelse, og hvis tre betingelser kan opfyldes:
1. Enke/enkemand og afdøde som udgangspunkt var gift og havde
været gift i mindst 5 år
2. Enke/enkemand ikke har ”udvist nationalt uværdig optræden” under
besættelsestiden, for eksempel samarbejde med
besættelsesmagten.
3. Dødsårsagen kan henføres til forholdene under besættelsen.
Den månedlige løbende ydelse er livsvarig. Men hvis den efterladte
indgår nyt ægteskab, kan ydelsen bortfalde. Hvis det nye ægteskab
ophører, kan ydelsen genoptages, hvis den efterladte henvender sig
til os.
For andre efterladte gælder, at de kan have ret til ydelser efter loven.
Det er her nødvendigt, at den efterladte indsender yderligere
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information, bl.a. dokumentation for forsørgelse og økonomi samt, at
der har været samliv i mindst 5 år.
Udgangspunkt for beregningen af den månedlige ydelse
Den månedlige ydelse kaldes i loven for en rente. Den månedlige
ydelse reguleres hvert år per 1. april og følger de statsansattes
lønregulering.
Se vores hjemmeside for den aktuelle, maksimale månedlige ydelse,
der kan udbetales.
Den månedlige ydelse indtægtsreguleres efter, hvor høj en øvrig
indtægt den efterladte enke/enkemand eller samlever har. Den
månedlige ydelse og den efterladtes øvrige indtægt må sammenlagt
højst udgøre et maksimumbeløb, der svarer til den dobbelte
maksimale ydelse.
Hvis den efterladtes månedlige ydelse og øvrige indtægt på årsbasis
sammenlagt overstiger maksimumbeløbet, vil den månedlige ydelse
blive indtægtsreguleret, så den samlede årlige indtægt ikke overstiger
maksimumbeløbet. Der henvises til vores hjemmeside for den aktuelle
sats for maksimumbeløbet.
De øvrige indtægter, der lægges til grund for beregningen, skal
oplyses til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i et skema, som vi
sender ud sammen med anerkendelsen af enkesagen.
Indtægtsskemaet skal udfyldes med oplysninger om forventet
fremtidig indtægt og returneres til os.
De første to år efter ydelsen er tilkendt, vil ydelsen blive
indtægtsreguleret ud fra den oplyste indtægt i skemaet.
Efter de første to års udbetalinger, reguleres erstatningsudbetalingen
fremadrettet hvert år per 1. april på baggrund af indhentede
indtægtsoplysninger for to år tilbage.
For eksempel bliver ydelsen fra 1. april 2016 indtægtsreguleret ud fra
indtægter i årsopgørelsen for 2014. Hvis den øvrige indtægt i 2014
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sammenlagt med erstatningen i 2016 er højere end det maksimale
beløb for erstatning og øvrig indtægt i 2016, bliver den månedlige
ydelse sat ned fra 1. april 2016.
Hædersgave
Hædersgaven er skattefri og udbetales kvartalsvis af Udbetaling
Danmark. Hædersgaven er livsvarig og bortfalder ikke, hvis man
indgår nyt ægteskab.
Efter loven har efterladte enker/enkemænd og samlevere mulighed
for, at få overført hædersgaven, hvis tre betingelser kan opfyldes:
1. Efterladte og afdøde var gift i mindst 5 år, eller samlever har levet
sammen med og været helt eller delvist forsørget af afdøde i mindst
5 år.
2. Efterladte ikke har ”udvist nationalt uværdig optræden” under
besættelsestiden, for eksempel samarbejdet med
besættelsesmagten.
3. Dødsårsagen kan henføres til forholdene under besættelsen.
Hvis afdøde kun modtog en hædersgave, vil den blive overført til den
efterladte, hvis ovennævnte betingelser er opfyldt.
Den efterladte kan også søge om at få udbetalt en erstatning i form af
en månedlig løbende ydelse, selvom afdøde ikke modtog dette.
Fuldmagt
Man kan vælge to fuldmagtstyper, hvis man ønsker, at en anden skal
hjælpe med sagen. En der giver fuld adgang til at agere i forbindelse
med hele sagen og en der giver begrænset fuldmagt til en bestemt
opgave.
Man kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde fuldmagten.
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Aktindsigt
Man kan ansøge om aktindsigt efter loven. Som udgangspunkt har
man mulighed for fuld aktindsigt i egen sag vedrørende oplysninger
om en selv. Som pårørende eller andre skal man have en godkendt
fuldmagt, før der kan gives tilladelse.
4. maj kollegier erklæringer
Børn og børnebørn til en person som oprindeligt er anerkendt efter
loven, kan ansøge om en erklæring fra Arbejdsmarkedets
Erhvervssikring til brug for ansøgning om optagelse på 4. maj
kollegier.
Klagevejledning
Man har altid ret til at klage til Ankestyrelsen over vores afgørelser.
Dette skal ske inden 4 uger efter man har modtaget afgørelsen. Hvis
man bor i et andet europæisk land end Danmark er klagefristen 6
uger. Hvis man bor uden for Europa er klagefristen 3 måneder.
Generelt
Uretmæssigt udbetalt erstatning og hædersgave skal tilbagebetales.
Personer - herunder efterladte - som under besættelsen har udvist en
nationalt uværdig optræden, er afskåret fra ydelser efter loven.
Mere information
Man kan læse mere om de forskellige emner som er relevante for
denne lov og se de aktuelle takster på vores hjemmeside www.aes.dk.
De er altid velkommen til at kontakte os, hvis De har spørgsmål. Eller
hvis De ønsker flere oplysninger om muligheder, rettigheder og
forpligtigelser eller andet efter loven. Vores adresse er
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød.
Telefon 72 20 60 00, mail: aes@aes.dk. Vores åbningstider er
mandag-torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 8-15.30.
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