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HOOFDSTUK I. INLEIDING

I.1 Verantwoording

Het doel van dit rapport is een instrument te bieden dat leidt
tot het formuleren van selectiecriteria t.a.v. de handelingen, -
op basis van een analyse van de wet- en regelgeving - van de
Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) en
taakvoorgangers en andere "handelende" partijen op het terrein
van de oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers over de periode
1944-1990.

Traditioneel vindt selectie van archiefstukken plaats aan de
hand van de inhoud van het archiefstuk of dossier. Dat deze
selectiemethode binnen de rijksadministratie nog nauwelijks
uitvoerbaar is, wordt gellustreerd door de achterstanden in te
selecteren archiefbestanden waarvan de schattingen variëren van
600 tot 1200 strekkende kilometer. Naast dit bezwaar van
praktische aard is er ook een principieel bezwaar tegen de
huidige selectiemethode, n.l. het subjectieve karakter van de
selectiekeuze. De huidige selectiecriteria zijn het resultaat
van een subjectieve beoordeling van de informatiewaarde van het
archiefstuk of dossier. Selectie van handelingen ("werk-
zaamheden") van de overheid, i.p.v. selectie van archiefstukken
geproduceerd door die overheid, leidt tot maximaal geob-
jectiveerde subjectieve criteria. Het bij WVC gevormde archief
is de neerslag van de handelingen van of namens de Minister van
WVC, waarbij het archiefstuk als neerslag van het handelen kan
worden gezien.

Naast de selectie van handelingen, kunnen ook overheidsorganen
aangewezen worden als convergentiepunt of condensatiepunt. Onder
convergentiepunt wordt verstaan: een organisatie waar
verschillende besluitvormingstrajecten convergeren of samenko-
men. Onder condensatiepunt wordt verstaan: dat orgaan waarvan de
neerslag van het handelen meer bevat dan alleen het eigen
aandeel in de beleidsvorming. Deze centrale gegevenspunten,
zoals commissies of raden, kunnen als "gegevensverzamelaars"
geselecteerd worden als "te bewaren". 

De keuze voor de wet- en regelgeving als bron voor het in kaart
brengen van de handelingen ligt vooral wat dit Ministerie
betreft voor de hand: het beleid wordt grotendeels vastgelegd in
wetten, algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten
en ministeriële besluiten.

Naast handelingen van WVC zijn op basis van wet- en regelgeving
ook de handelingen van de daarin genoemde "archiefvormers",
zoals commissies en raden onderwerp van onderzoek.
Onder archiefvormer wordt verstaan: een overheidsorgaan dat door
uitvoering van de aan hem opgedragen taken archiefbescheiden in
de zin van de Archiefwet 1962 heeft ontvangen en/of opgemaakt.
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De keuze voor de periode 1940-1990 is ingegeven door de huidige
overbrengingstermijn van 50 jaar en de -onder voorbehoud-
toekomstige termijn van 20 jaar.

Dit rapport is als volgt ingedeeld: hoofdstuk II behandelt de
bemoeienis van de overheid op het gebied van de oorlogsgetrof-
fenen; hoofdstuk III behandelt de wet- en regelgeving op het
gebied van de oorlogsgetroffenen; hoofdstuk IV behandelt het
beleid t.a.v. de immateriële hulpverlening en de bevordering van
het sociaal-educatieve beleid kader; hoofdstuk V geeft een
overzicht van de belangenorganisaties van de oorlogsgetroffenen.

I.2 Het Project Invoering Verkorting Overbrengingstermijn
(PIVOT)

[wordt later ingevoegd]
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HOOFDSTUK II DE BEMOEIENIS VAN DE OVERHEID MET DE OORLOGSGE-
TROFFENEN

De overheid richt haar beleid ten aanzien van de oorlogsge-
troffenen voornamelijk op de materiële dienstverlening. Zij doet
dit met behulp van wet- en regelgeving waarbij de oorlogsgetrof-
fenen financieel ondersteund worden.
Vanaf eind jaren zeventig wordt het beleid uitgebreid. De
overheid begeeft zich dan eveneens op het terrein van de
immateriële hulpverlening alsmede op het gebied van het bevor-
deren van een sociaal-educatief kader met het doel vooral de
jongere generaties van de gevolgen van het oorlogsgebeuren
bewust te maken.

HOOFDSTUK III DE WET- EN REGELGEVING INZAKE DE OORLOGSGETROF-
FENEN.

III.1 De totstandkoming.

Bij Koninklijk Besluit van 16 september 1944 stelde de Neder-
landse regering te Londen de Regeling "nopens de geldelijke
verzorging der oorlogsslachtoffers" vast. De Regeling richtte
zich voornamelijk op het lenigen van de financiële nood die
ontstaan was door oorlog of oorlogsomstandigheden of door
handelingen of maatregelen van de bezetter. Bij deze regeling
werd geen onderscheid gemaakt tussen zieken en gezonden of
tussen gerepatrieerden en kampslachtoffers.
Een uitzondering werd in 1945 wel gemaakt voor degenen 'die bij
het plegen van verzetshandelingen, m.a.w. als rechtstreeks
gevolg van hun actieve strijd tegen de vijand, dan wel tenge-
volge van mishandelingen door de vijand, ondergaan uit hoofde
hunner verzetshouding, geheel of gedeeltelijk invalide zijn
geworden'. Zij zouden recht hebben op een "verzetspensioen". De
rechtsgrond voor het toekennen van een pensioen was de gedachte
dat de verzetsdeelnemers als strijders van een ondergronds leger
in dienst van de Nederlandse overheid waren geweest.
Voortbordurend op deze gedachte werd in 1947 onder verantwoor-
delijkheid van de Minister van Binnenlandse Zaken de Wet
buitengewoon pensioen (Stb. 1947, H313) vastgesteld.
Men kon aanspraak maken op de Wet buitengewoon pensioen als men
tijdens de bezetting deel had genomen aan het binnenlands
verzet. Het toekennen van een recht op pensioen werd gezien als
het inlossen van een ereschuld voor hen, die "bereid waren met
inzet van hun gehele persoon, met opoffering van hun gezondheid
en zelfs hun leven, aan dit verzet deel te nemen." (Memorie van
Toelichting).
Snel na de inwerkingtreding van de Wet bleek er de behoefte te
bestaan aan een anti-hardheidsregeling zodat bovendien degenen
die in het buitenland verzet hadden gepleegd, degenen die door
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een vooroorlogse activiteit tijdens de bezetting waren gear-
resteerd en degenen, die slachtoffer van represaille-maatregelen
waren geworden, in aanmerking konden komen van een pensioen
berekend op de voet van de Wet buitengewoon pensioen. In 1952
werd door de Minister van Binnenlandse Zaken in deze leemte
voorzien door het opstellen van de Beschikking van 24 januari
1952 waarbij aan personen die "ten gevolge van maatregelen, die
de vijand in verband met het verzet tegen hen heeft genomen,
invalide zijn geworden dan wel het leven hebben verloren" een
uitkering van het Rijk wordt toegekend, berekend op voet van de
Wet buitengewoon pensioen. Bij dezelfde Beschikking werd de
Commissie van Advies inzake hulpverlening op de voet van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945 ingesteld, in de wandelgang
"Adviescommissie Bijzondere Uitkeringen" genoemd, die de
Minister van advies moest dienen over de vraag welke personen
voor een uitkering in aanmerking kwamen en over het bedrag wat
aan die personen moest worden uitgekeerd.
De Beschikking werd per 1 januari 1978 ingetrokken, toen bij
wetswijziging van 18 mei 1977, Stb. 394 een algemene maatregel
van bestuur werd aangekondigd waarin categorieën van personen
zouden worden aangewezen, op wie de wet van overeenkomstige
toepassing zou zijn.
Uitgaande van hetzelfde idee van een fictieve dienstverbonden-
heid met de Nederlandse overheid, waarop de Wet buitengewoon
pensioen berustte, werd eveneens in 1947 de Wet buitengewoon
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H420) door
het Ministerie van Verkeer en Waterstaat opgesteld. Deze gold
voor zeelieden ter koopvaardij, die in verband met de in 1942
afgekondigde vaarplicht invalide waren of zouden worden en hun
nabestaanden.
Bij KB van 30 september 1960 werden de bevoegdheden van de
Minister van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers overgedragen
aan de Minister van Maatschappelijk Werk.
De uitkering welke op basis van deze twee wetten werd verstrekt,
beschouwde men als pensioen. Daarmee werd aangesloten bij de
pensioenuitkering die de overheid bij invaliditeit of overlijden
aan haar werknemers en hun nabestaanden als vergelding van gele-
verde prestaties en vergoeding van schade.
De wetten hadden echter niet een zuiver pensioenkarakter, omdat
o.a. bij de bepaling van het pensioen met de andere inkomsten
rekening wordt gehouden. Het pensioen moest de verzetsdeelnemers
en de zeelieden of hun nagelaten betrekkingen in staat stellen
voort te leven in hetzelfde sociaal-financiële milieu waarin zij
verkeerden toen de bezetting begon of toen de invaliditeit tot
vermindering van het arbeidsinkomen leidde.
Bij de wetten stond dus voorop de vergoeding van inkomensderving
naar de mate dat deze door de invaliditeit tengevolge van het
oorlogsgebeuren was veroorzaakt; tevens kon men aanspraak maken
op een vergoeding van kosten verbonden aan medische behandeling
en verzorging.
In augustus 1986 trad de Wet buitengewoon pensioen Indisch
Verzet (Stb. 1986, 360) in werking. Deze wet regelde de toe-
kenning van een buitengewoon pensioen aan mensen die invalide
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zijn geworden als gevolg aan het deelnemen van verzet in het
voormalig Nederlands-Indië tegen de vijandelijke bezettende
macht. Nagelaten betrekkingen van de verzetsdeelnemers konden
eveneens aanspraak op deze wet doen.
De Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet komt in grote mate
overeen met de beide andere buitengewone pensioenwetten.

De Regeling "nopens de geldelijke verzorging  der
oorlogsslachtoffers" van 1944 gold voor die slachtoffers van het
oorlogsgeweld tegenover wie de overheid een bijzondere solidari-
teitsplicht voelde. In 1950 werd de Regeling, die tijdelijk was,
omgezet in de Regeling hulpverlening oorlogsslachtoffers 1940-
1945 en in januari 1961 werd deze regeling vervangen door de
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1960,
226).
Bij de totstandkoming van de Algemene Bijstandswet, waarin
eveneens de solidariteit als uitgangspunt voor de rechtsplicht
van de overheid tot het verlenen van bijstand aan hulpbehoevende
burgers was genomen, werd de hulpverlening aan oorlogsslachtof-
fers in het bijstandsrecht ingebracht als Rijksgroepsregeling.
Deze Rijksgroepsregeling oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb.
1964, 549) ontsproot uit artikel 11, lid twee van de Algemene
Bijstandswet. Bij Rijksgroepsregelingen vindt de bijstandsverle-
ning niet plaats op individuele basis maar volgens categorale
normen. Een nieuw element was dat de regeling tevens van toepas-
sing werd verklaard op de slachtoffers van de oorlog in het
voormalige Nederlands-Indië en op de slachtoffers van de na-
oorlogse periode aldaar tot eind 1949.
Toch bleef de overheid de bijzondere positie van de oorlogs-
slachtoffers erkennen: de aanspraken van de oorlogsslachtoffers
werden ruimer geregeld dan die van een bijstandsgerechtigde.
In het midden van de zestiger jaren kregen veel gevangenis- en
concentratiekamp-slachtoffers te maken met verlate gevolgen van
de levensbedreigende omstandigheden. Men leed aan het zgn.
concentratiekamp-syndroom. Deze ontwikkeling leidde tot een
herbeleving van de solidariteitsgedachte ten opzichte van
degenen die wegens ras, geloof of wereldbeschouwing aan ver-
volging waren blootgesteld en voor wie geen speciale regelingen
waren. In 1968 werd de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers
1940-1945 aangepast om zoals de nota van toelichting het
omschrijft "aan de specifieke noden die zich bij de categorie
van vervolgenden voordoen" te voldoen. Men wijdde binnen de
Rijksgroepsregeling een apart hoofdstuk aan de groep vervolgden
(Stb. 1968, 596). Ook bij deze oplossing bleven er problemen die
voornamelijk van psychologische aard waren. Dit resulteerde in
een aparte Rijksgroepsregeling Vervolgingsslachtoffers 1940-1945
die evenwel nog op de Algemene Bijstandwet rustte (Stb. 1971,
111). Op 16 november 1971 aanvaardde de Tweede Kamer een motie
waarbij aangedrongen werd op een wettelijke regeling ten behoeve
van de vervolgingsslachtoffers. Men achtte het nog steeds een
bezwaar dat de Rijksgroepsregeling op de Bijstandswet berustte.
Men meende dat het recht op een uitkering een werkelijk recht
moest worden; een zelfstandig recht dat niet meer was gebaseerd
op de Bijstandswet. In 1973 werd de Wet uitkeringen vervolgings-
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slachtoffers 1940-1945 van kracht (Stb. 1972, 669).
De uitvoering zou voortaan in plaats van door de gemeenten van
Rijkswege geschieden.
Het karakter van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers is
dat van een verzorgingsregeling met als doel een redelijke
handhaving c.q. herstel van het levenspeil.
Nadat er voor de groep vervolgingsslachtoffers een aparte
wetgeving was ontwikkeld, gingen er uit de groep burger-oorlogs-
slachtoffers stemmen op om ook voor hen een afzonderlijke
wetgeving te creëren, los van de Algemene Bijstandswet.
Tot dan toe ontvingen zij een uitkering op basis van de Rijks-
groepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945.
In 1984 werd de wettelijke regeling voor Burger-oorlogsslacht-
offers de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
van kracht (Stb. 1984, 94). De Rijksgroepsregeling Oorlogs-
slachtoffers 1940-1945 en de daarbij behorende regelingen werden
ingetrokken.
Evenals de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers is de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers gebaseerd op een ver-
zorgingsgedachte. In tegenstelling tot de buitengewone pensi-
oenen heeft men recht op een uitkering. Er is bovendien recht op
een vergoeding voor medisch en medisch-sociale kosten.
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De genealogie van de wet- en regelgeving t.a.v. de oorlogs-
slachtoffers:

    ������������������������������������������������������
    �REGELING HULPVERLENING OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945�   

      ��������������������        
�������������������������
                       �1950-1960�                       

   �����������                       
   �
   

    ���������������������������������������������������
    �RIJKSGROEPSREGELING OORLOGSSLACHTOFFERS 1940-1945�  

       �������������������� 
       ����������������������
                       �1961-1965�  

   �����������  

��������������
�BIJSTANDSWET�   �����������������������������������������
�   1963     ���∋�RIJKSGROEPSREGELING OORLOGSSLACHTOFFERS�
��������������   �1940-1945                              �
                 �������1965-1984�������������������������
                       �����������
                            �

   �
   ��������������������������
   �
   �  ���������������������������������������������
   ��∋�RIJKSGROEPSREGELING VERVOLGINGSSLACHTOFFERS�
   �  �1940-1945                                  �
   �  ������������������1971-1972������������������
   �                   �����������
   �    �
   �  �����������������������������������������
   �  �WET UITKERINGEN VERVOLGINGSSLACHTOFFERS�
   �  �1940-1945                              �
   �  ������������������1972-HEDEN�������������
   �                   ������������
   �
   �
   �  ��������������������������������������������
   �  �WET UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS�
   ��∋�1940-1945                                 �

 ������������������1984-HEDEN ���������������
                       �������������
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In Nederlands-Indië had men reeds voor de Japanse bezetting  een
algemene regeling voor oorlogsslachtoffers getroffen.
Bij ordonnantie op 21 februari 1942 werd deze Algemene Oor-
logsongevallenregeling afgekondigd. In beginsel kon ieder die
door oorlogsletsel was getroffen alsmede diens nabestaanden
aanspraak maken op uitkering. De Algemene Oorlogsongevallenre-
geling beoogde een verzorgingsregeling te zijn.
Na de Japanse capitulatie is de regeling uitgebreid in die zin
dat onder oorlogsletsel tevens werd begrepen het geestelijk dan
wel lichamelijk letsel, opgelopen tijdens internering,
gevangenschap of gedwongen tewerkstelling. Bij een aparte
ordonnantie werd eveneens het z.g. terreurletsel, opgelopen
tijdens de ongeregeldheden na de Japanse capitulatie, onder de
Algemene Oorlogsongevallenregeling gebracht.
Na de soevereiniteitsoverdracht werd op 12 januari 1954 tussen
Nederland en Indonesië overeengekomen dat Nederland de voor het
sluiten van de overeenkomst ingevolge de Algemene Oorlogs-
regeling toegekende uitkeringen aan Nederlanders overnam.
Op 3 juni 1954 werd bij ministeriële beschikking de z.g.
Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling ingesteld, welke
belast werd met de uitvoering en de toepassing van de Regeling.

III.2 De organisatie-onderdelen van de opeenvolgende Ministeries
welke zich bezighouden met de wet- en regelgeving

De beleidsvoorbereiding van de wet- en regelgeving op het gebied
van de oorlogsslachtoffers en verzetsdeelnemers was vanaf de
oprichting in 1953 van het Ministerie van Maatschappelijk Werk
een onderdeel van zijn taakgebied.
De voorzieningen die bij speciale wet of groepsregeling waren
getroffen ten aanzien van oorlogsslachtoffers en verzetsdeel-
nemers werden als "bijzondere maatschappelijke zorg" gezien.
Deze voorzieningen werden als "bijzonder" beschouwd omdat in
tegenstelling met de Armenwet, de voorzieningen niet uitgaan 
van het beginsel van individuele ondersteuning, maar van het
beginsel waarbij de hoogte van de uitkeringen gebonden is aan
vastgestelde normen.
Vanaf de oprichting van het Ministerie van Maatschappelijk Werk
hebben zich twee afzonderlijke onderafdelingen bezighouden met
respectievelijk de wetten buitengewoon pensioen (vanaf 1960 nam
men eveneens de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-
oorlogsslachtoffers voor zijn rekening) en met de Regeling
Hulpverlening Oorlogsslachtoffers, vanaf 1961 Rijksregeling
Oorlogsslachtoffers 1940-1945.
Nadat in 1965 de Algemene Bijstandswet tot stand was gekomen en
de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945 daarop werd
gebaseerd, werd de beleidsvoering van deze Rijksgroepsregeling
bij een afdeling gebracht die ressorteerde onder de Hoofdafde-
ling Bijstandszaken.
Tegelijkertijd werd het beleidsvormende werk met betrekking tot
de buitengewone pensioenwetten onder de Hoofdafdeling Bijzondere
Voorzieningen gebracht.
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Het buitengewoon pensioenrecht verschilde echter zo wezenlijk
met het uitkeringsrecht, gebaseerd op de Bijstandswet, dat men
het noodzakelijk achtte ook in de organisatie van het Ministerie
dit tot uitdrukking te brengen. De uitvoering van de
buitengewone pensioenwetten werd in 1968 gebracht bij de
Afdeling Buitengewone Pensioenen en Algemene Oorlogsongeval-
lenregeling welke ressorteerde onder "de Raadadviseur in
algemene dienst". 
In 1973 kwam er voor de vervolgingsslachtoffers een aparte
wetgeving tot stand, los van de Algemene Bijstandswet.
In de organisatie van het Ministerie werden voortaan de taken
voortvloeiend uit de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945 en de buitengewone pensioenwetten, door een hoofdaf-
deling, namelijk de Hoofdafdeling Verzetsdeelnemers en Ver-
volgden, uitgevoerd. In 1979 kreeg deze hoofdafdeling de status
van een zelfstandige directie.
De uitvoering van de Rijksregeling oorlogsslachtoffers 1940-1945
bleef bij de Directie Bijstandszaken.
Bij de oprichting van het Ministerie van Welzijn, Volksgezond-
heid en Cultuur werd bij de herindeling van de departementale
taken de zorg voor Bijstandszaken naar het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid overgeheveld. De uitvoering van
de Rijksregeling oorlogsslachtoffers 1940-1945 werd echter niet
overgenomen door het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid.
In 1984 werd met de inwerkingtreding van de Wet uitkeringen
burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, de Rijksregeling oor-
logsslachtoffers ingetrokken. Dit betekende dat er geen enkele
regeling met betrekking tot de oorlogsslachtoffers meer onder
het bijstandsrecht viel. De uitvoering van de Wet uitkeringen
burger-oorlogsslachtoffers werd gebracht bij de Directie
Verzetsdeelnemers en Vervolgden, in 1989 omgedoopt tot Directie
Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen.
De beleidsvorming van de buitengewone pensioenwetten heeft dus
vanaf 1965 een autonome plaats ingenomen binnen de Ministeries
van CRM en WVC.
Tot 1984 bereidde de Afdeling Bijstand Bijzondere Groepen het
beleid voor ten aanzien van de oorlogsgetroffenen en andere
groepen als mindervaliden, Ambonezen etc. De gemeenten voerden
deze regelingen uit. Vanaf de totstandkoming van de Wet uitke-
ringen burger-oorlogsgetroffenen kwam zowel de beleidsvoorbe-
reiding en de toepassing van de wetten met betrekking tot
oorlogsgetroffen en verzetsdeelnemers bij het Ministerie van
WVC.
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Organogram van de organisatieonderdelen van het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat (t/m 1947
Min. van Verkeer) die zich bezighouden met de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oor-
logsslachtoffers.
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Organogram van de organisatie-onderdelen van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken die zich
bezighouden met de Regelingen t.b.v. de oor-
logsslachtoffers en de Wet buitengewoon pensioen
1940-1945.
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Organogram van de organisatie-onderdelen die zich bezighou-
den met de Wet buitengewoon pensioen en de Algemene Oor-
logsongevallenregeling Indonesië (AOR)
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Organogram van de organisatie-onderdelen die zich bezighou-
den met de Rijksgroepsregelingen Oorlogsslachtoffers 1940-
1945.
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III.3 De uitvoeringsorganen van de wet- en regelgeving
(de ondergegeven situatie gold tot juli 1990 toen bij wet van 27
juni 1990 de uitvoeringsorganen opgaan in één organisatie "de
Pensioen- en Uitkeringsraad".)

De Wet buitengewoon pensioen, Stb. 1947, H313:

Voorbereiding beslissing - Buitengewone Pensioenraad en Stich-
  

  ting 1940-1945
Beslissingsorgaan - Buitengewone Pensioenraad
Berekening pensioen - Buitengewone Pensioenraad
Betaling          - Stichting 1940-1945

Uitkeringen op voet van de Wet buitengewoon pensioen:

Voorbereiding beslissing - Min. van MaWe/later Min. van CRM
    m.m.v. Stichting 1940-1945 en de

  Buitengewone Pensioenraad
Beslissingsorgaan - Min. van MaWe/Min. van CRM
Berekening pensioen - Buitengewone Pensioenraad
Betaling          - Stichting 1940-1945

De Wet buitengewoon pensioen Zeelieden-oorlogsslachtoffers, Stb.
1947, H420:

Voorbereiding beslissing - Buitengewone Pensioenraad
Beslissingsorgaan - Buitengewone Pensioenraad
Berekening pensioen - Buitengewone Pensioenraad
Betaling          - Buitengewone Pensioenraad

Rijksregelingen Oorlogsslachtoffers, 1950-Stb. 1984, 94:

Voorbereiding beslissing - Gemeente
Belissingsorgaan  - Gemeente
Berekening uitkering - Gemeente
Betaling          - Gemeente

Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945, Stb. 1972,
669:

Voorbereiding beslissing - Uitkeringsraad m.m.v. Stichting 

  
      Pelita,

Stichting Joods 

 
    Maatschappelijk Werk, Stichting 
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    1940-1945
Beslissingsorgaan  - De Uitkeringsraad
Berekening uitkering - (tot aug. 1983) Stichting 1940-1945

       
(vanaf aug. 1983) Algemeen burger - 

     lijk pensioenfonds
Betaling - (tot aug. 1983) Stichting 1940-1945

       
(vanaf aug. 1983) Algemeen burger - 

     lijk pensioenfonds

Wet Uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, Stb. 1984,
94:

Voorbereiding beslissing - Raad uitkeringen burger-oorlogs-
  slachtoffers

Beslissingsorgaan        - Raad uitkeringen burger-oorlogs-
  slachtoffers

Berekening uitkering - Raad uitkeringen burger-oorlogs-
  slachtoffers

Betaling - Raad uitkeringen burger-oorlogs-
  slachtoffers

Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet, Stb. 1986, 360:

Voorbereiding beslissing - Buitengewone Pensioenraad, Stich-
        ting Pelita en

Commissie Indisch
  Verzet

Beslissingsorgaan - Buitengewone Pensioenraad
Berekening pensioen - Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
Betaling - Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië, Stb. Ned. Indië,
1948, 308:

Voorbereiding beslissing - Secretariaat Commissie Algemene
  Oorlogsongevallenregeling

Beslissingsorgaan - Commissie Algemene Oorlogsongeval-
  lenregeling

Betaling - Stichting Administratie Indonesi-
 

     sche Pensioenen (1954-1975);
  Stichting 1940-1945 (1976-1982)
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  (vanaf 1982) Algemeen Burgerlijk
  Pensioenfonds.

In 1985 werd de "Commissie voor de vereenvoudiging en coördina-
tie van de wetten voor oorlogsgetroffenen" ingesteld.
Met de afwikkeling van de aanvragen bleek zeer veel tijd gemoeid
te zijn, temeer omdat er veertig jaar na de oorlog verstreken
waren waardoor de bewijsvoering moeizaam vastgesteld kon worden
(bijv. of iemand daadwerkelijk in het verzet had gezeten of dat
de handicap ontstaan was door het oorlogsgebeuren). Voorts werd
de wet- en regelgeving als zeer ingewikkeld ervaren. De
Commissie moest ook een uitspraak doen over de eindigheid van
deze wet- en regelgeving. De Commissie zou eveneens de aandacht
moeten geven aan de praktijk van de uitvoering.
In 1987 kwam het definitieve rapport van de Commissie, die
vernoemd werd naar haar voorzitter Van Dijke, uit. De Commissie
deed een aantal aanbevelingen zoals onder andere ten aanzien van
de sluitingsdata van de wetten, de omgekeerde bewijslast, de
verduidelijking van de toelatingscriteria, de grondslagvast-
stelling alsmede ten aanzien van een gemeenschappelijk uitvoe-
ringsorgaan. De Commissie constateerde dat de voornaamste
oorzaak van alle problemen ten aanzien van de adequate uitvoe-
ring van de wetten de grote tijdskloof tussen het einde van de
Tweede Wereldoorlog en het moment waarop de wetten moeten worden
uitgevoerd.
In het regeringsstandpunt heeft de regering, na het horen van de
adviezen van de uitvoeringsorganen, de begeleidende instellingen
en de belangenorganisaties, aanbevelingen als het opnemen van
een einddatum in de wetten en voorstellen ten aanzien van de
omgekeerde bewijslast niet overgenomen.
Aanbevelingen over onder andere de toelating tot de wetten en
het systeem van uitkeringen en pensioenen werden door de rege-
ring omgezet in voorstellen tot het wijzigen van de wetten in
die zin.
Een belangrijke aanbeveling van de Commissie, namelijk de inte-
gratie van de verschillende met de toepassing van de wetten
belaste Raden, werd wel overgenomen. Hoewel de raden er zich
niet tegen verzetten, achtten ze een te snelle integratie
ongewenst. De Regering wist dat er een gedegen voorbereiding aan
vooraf moest gaan, maar stond op het standpunt dat zo'n
integratie niet te lang op zich moest laten wachten.
Dit leidde in 1990 tot de instelling van "de Pensioen- en
Uitkeringsraad" (Stb. 1990, 324) waarin de uitvoeringsorganen
opgingen.
Deze Raad werd belast met de toepassing en de uitvoering van de
Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945, van de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945, van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945, van de Wet buitengewoon
pensioen zeelieden oorlogsslachtoffers en van de Wet buitenge-
woon pensioen Indisch verzet. Deze Raad nam de gehele uitvoering
van de wetten voor zijn rekening zodat de taken van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds daaromtrent aan de Raad werden over-
gedragen.
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III.4 De samenstelling van de uitvoeringsorganen

Buitengewone Pensioenraad: bestaat uit ten hoogste vijf leden;
de voorzitter is lid van de directie van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds.
De Buitengewone Pensioenraad wordt bijgestaan door een secre-
taris en een geneeskundig adviseur, die aangewezen worden uit de
dienst van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. De secretaris
kan gemandateerd worden tot het nemen van de beslissingen.
De administratie wordt door het Algemeen burgerlijk pensioen-
fonds verzorgd.
De Buitengewone Pensioenraad is een zelfstandig bestuursorgaan.
In de oorspronkelijke wet van 1947 was de Buitengewone Pensi-
oenraad tijdelijk geïncorporeerd als buitengewone afdeling van
de Pensioenraad, (voorloper van het Abp) ingesteld bij Pensi-
oenwet 1922. De Buitengewone Pensioenraad bestond uit een
voorzitter en twee buitengewone leden. De voorzitter was tevens
voorzitter van de Pensioenraad. De Buitengewone Pensioenraad
werd bijgestaan door de secretaris en door de geneeskundig
adviseur van de Pensioenraad en diens plaatsvervanger.
Bij de totstandkoming van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet
bleven de uitvoerende werkzaamheden bij de Buitengewone pensi-
oenraad als onderdeel van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

De Buitengewone pensioenraad is in 1990 opgegaan in de Pensioen-
en Uitkeringsraad.

Uitkeringsraad: bestaat uit minimaal vijf en maximaal vijftien
leden. Aan de beslissingen van de Raad werken ten minste drie
leden mee. De Uitkeringsraad functioneert met twee kamers.
Bij mandaat wordt door de secretaris van de raad, die uit de
dienst van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds is aangewezen,
of door het Algemeen burgerlijk pensioenfonds bepaalde
beslissingen genomen. Sinds medio 1983 berusten de voorbereiding
en de uitvoering van de beslissingen bij het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds. Het Algemeen burgerlijk pensioenfonds draagt
tevens zorg voor het opstellen van geneeskundige adviezen;
daartoe wijst de directie van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds een geneeskundig adviseur aan.
De Uitkeringsraad is een zelfstandig bestuursorgaan.
De Uitkeringsraad is in 1990 opgegaan in de Pensioen- en
Uitkeringsraad.

Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers: bestaat uit ten
hoogste vijf leden. Eén van de leden van de Raad behoort tot de
directie van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Aan de
beslissingen van de Raad werken ten minste drie leden mee. Voor
de administratieve voorbereiding en uitwerking van de beslissin-
gen wordt de Raad bijgestaan door een secretaris en ten minste
een geneeskundig adviseur. Zij worden uit de dienst van het
Algemeen burgerlijk pensioenfonds aangesteld. De secretaris kan
bij mandaat beslissingen nemen. Het personeel van het Algemeen
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burgerlijk pensioenfonds is mede werkzaam voor de Raad uitke-
ringen burger-oorlogsslachtoffers.
De Raad uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffers is een zelf-
standig bestuursorgaan.
De Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers is in 1990
opgegaan in de Pensioen- en Uitkeringsraad.

III.5 De handelingen van de Minister en de overige handelende
partijen geïnventariseerd uit wet- en regelgeving

Uit de wet- en regelgeving werden de handelingen van "Onze
Minister" en andere handelende partijen, waarvan de archiefbe-
scheiden onder de Archiefwet 1962 vallen, geïnventariseerd.

Deze handelingen werden verwerkt in een database-programma en
getypeerd d.m.v. een matrix. In bijlage 1 wordt een voorbeeld
gegeven van een standaard-formulier. Het doel van de typering is
de vereenvoudiging van de keuzes bij de formulering van de
selectiecriteria.
De handelingen die in de matrix eenzelfde typering kregen,
werden bij elkaar gevoegd.
De organisatie-onderdelen die de opgesomde handelingen, namens
de betrokken minister, feitelijk verrichten of verricht hebben,
zijn de organisatie-eenheden die vermeld staan in de
organogrammen van hoofdstuk III, paragraaf 2.

In de buitenwerking gestelde en de vigerende wet- en regelgeving
betreffende oorlogsgetroffenen wordt de Minister opgedragen
algemene maatregelen van bestuur op te stellen en ministeriële
regels vast te stellen.
Deze twee categorieën van handelingen werden in de matrix
respectievelijk getypeerd door: fase-beleidsvoorbereiding/ni-
veau-algemeen geldend/activiteit-kaderstellend (de AMVB's) en
fase-beleidsvaststelling/niveau-algemeen geldend/activiteit-
uitvoering (de ministeriële regelingen).
Beleidsvorming kan in drie fasen worden opgedeeld: de beleids-
voorbereiding, de beleidsvaststelling en de beleidsevaluatie.
Bij de beleidsvoorbereiding is er een grote mate van vrijheid in
de vormgeving van het beleid. Bij het voorbereiden van AMVB's
wordt de Minister een zekere mate van beslissingsvrijheid in het
beleid gelaten.
Het voorbereiden van ministeriële regelingen is gebonden aan de
in de wetten en AMVB's opgegeven kaders. Het uitgestippelde
beleid ligt vast en de ministeriële regelingen geven een
invulling daarvan. Dit is de tweede fase van de beleidsvorming -
de beleidsvaststelling - waarbij de handelingen zich richten op
de omschrijving en bindendverklaring van het beleid.

Uiteraard zijn het voorbereiden van wetgeving en de wijziging en
intrekking van wetten de "hoofdhandelingen" van "Onze Minister".
Deze handelingen kunnen als volgt in een matrix worden
getypeerd:

HANDELING:
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Onze Minister bereidt de vaststelling, wijziging of intrekking
van wetgeving op het gebied van de oorlogsgetroffen voor.

BRON HANDELINGEN:

---

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding: *
NIVEAU     algemeen geldend....: *
ACTIVITEIT kaderstellend.......: *

Hieronder zijn de handelingen geïnventariseerd en getypeerd uit
vigerende en buitenwerking gestelde wet- en regelgeving
betreffende oorlogsgetroffenen.
Ze zijn zo gegroepeerd dat eerst de handelingen van Onze
Minister aan de orde komen; daarna worden de handelingen van de
overige actoren opgesomd.
De actor "Onze Minister" moet gelezen worden als Onze Minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en zijn rechtsvoorgan-
gers.

De gebruikte afkortingen zijn:

i.w.    = in werking
b.w.    = buiten werking
Stb.    = Staatsblad
Stcrt.  = Staatscourant
art.1.1 = artikel 1, lid 1

A. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, Stb. 1947, H313.

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

1.HANDELINGEN:

1. Omtrent de vaststelling van de pensioengrondslag kunnen bij
AMVB nadere regelen worden gesteld.
2. Bij AMVB worden categorieën van personen aangewezen op wie
deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn;
3. Bij AMVB worden te dien aanzien (vaststelling pensioen-
grondslag voor iemand die geen inkomsten uit arbeid had) nadere
regelen gesteld;
4. Wanneer op grond van verwonding etc.een buitengewoon pensioen
wordt toegekend en uit hoofde van die verwonding etc.
behandeling of verpleging is vereist, wordt aan de gepensio-
neerde ter zake daarvan volgens bij of krachtens AMVB te
stellen regelen;
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5. Bij AMVB worden met inachtneming van de volgende leden
regelen vastgesteld betreffende de inkomsten, die voor verreke-
ning met het buitengewoon pensioen in aanmerking komen.
6. Wij bepalen bij AMVB in welke gevallen van laatstgenoemde
vermindering wordt afgezien;
7. Geen buitengewoon pensioen wordt verleend of gewijzigd (...)
op kosten van het Rijk een geneeskundig onderzoek etc. een en
ander naar regelen te stellen bij algemene maatregel van
bestuur;
8. (...) alsmede de voor de regeling van het buitengewoon
pensioen benodigde, bij AMVB aan te wijzen stukken, welke vrij
zijn van leges;
9. Bij AMVB kunnen regelen worden gesteld omtrent de vergoeding
welke verschuldigd is, indien afschrift wordt verstrekt van de
op de beslissing betrekking hebbende bescheiden;
10. Bij AMVB wordt bepaald het indexcijfer der lonen/componenten
van het procentuele verschil;
11. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere aanleiding
bestaat, kunnen de pensioenbedragen bij AMVB (...) worden
herzien;
12. Indien de ontwikkelingen binnen de sociale wetgeving daartoe
naar Ons oordeel aanleiding geven (...) kunnen de pensi-
oenbedragen (...) bij AMVB worden herzien;
13. De uitbetaling van een buitengewoon pensioen geschiedt op de
wijze bij AMVB te bepalen;
14. Indien ingevolge een der sociale verzekeringswetten een
premie wordt ingehouden waarvan het percentage per bedrijfstak
verschilt, wordt voor toepassing van het vorige lid bij AMVB een
gemiddeld percentage vastgesteld;
15. De ter uitvoering van deze wet nodige bepalingen worden bij
AMVB vastgesteld.
16. (...) voor de groep dergenen, waarop het indexcijfer der
lonen betrekking heeft, kan bij AMVB worden bepaald, dat her-
ziening achterwege blijft dan wel op zodanige wijze plaatsvindt
(...);
17. De pensioenbedragen worden bij AMVB (...) verhoogd of
verlaagd al naar gelang de ontwikkeling of de te verwachten
ontwikkeling van de lonen;
18. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kunnen de
pensioenbedragen bij AMVB m.i.v. de eerste dag van een kalender-
jaar worden verhoogd, indien daartoe naar Ons oordeel ivm de
loonpolitieke toestand een bijzondere aanleiding bestaat.
19. Bij AMVB (...) wordt mede bepaald waarover het buitengewoon
pensioen is of wordt berekend, op gelijke wijze wordt herzien;
20. Onder indexcijfer der lonen (...) wordt verstaan het nader
bij AMVB aan te geven gewogen gemiddelde indexcijfer der lonen
van volwassen arbeiders.
21. Bij AMVB worden regelen gesteld, krachtens welke de pensi-
oenbedragen naar gelang de grondslagen waarvan zij zijn afge-
leid, in overeenkomstige mate worden aangepast aan bedoelde
bezoldigingswijziging, voor zover deze dat algemene karakter
heeft.

OPMERKINGEN:
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De volgende maatregelen zijn tot stand gekomen:
de besluiten Stb. I 27/1948 en de wijziging Stb. 1973/262 KB
"Herziening keuringsprocedure verzetsslachtoffers en zeelie-
den-oorlogsslachtoffers" op basis van art. 13 (nr. 7).
het "Besluit maatstaf aanpassingsmechanismen 1985" op basis van
art. 31a.2 (nr. 10).
het KB houdende regels betreffende de vergoeding voor het
verstrekken van fotocopieen op basis van art. 25a.4 (nr. 9).

BRON HANDELINGEN:

1   = art. 8.5 (b.w. Stb. 1977, 394).
2+3 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394: art. 1.2 & art. 8.4.
4   = wijzigingswet, Stb. 1971, 497, art. 11a.
5   = art. 12.
6   = wijzigingswet, Stb. 1971, 497, art. 12.2.
7   = art. 13.
8   = wijzigingswet, Stb. 1954, 313; art. 24.
9   = wijzigingswet, Stb. 1985, 766, art. 25a.4.
10  = wijzigingswet, Stb. 1979, 711, art. 31a.2 (b.w. Stb. 1990,
637).
11  = wijzigingswet, Stb. 1972, 68, art. 31a.4.
12  = wijzigingswet, Stb. 1979, 711, art. 31a.6.
13  = art. 32.4.
14  = wijzigingswet, Stb. 1979, 711, art. 36.3.
15  = art. 46.
16  = wijzigingswet, Stb. 1966, 355, art. 31a.5 (bij wijzigings-
wet Stb. 1972, 68, verandert in art. 31a.3) (b.w. Stb. 1979,
711).
17  = wijzigingswet, Stb. 1966, 355, art. 31a.1 (b.w. Stb. 1979,
711).
18  = wijzigingswet, Stb. 1966, 31a.6 (b.w. Stb. 1979, 711).
19  = wijzigingswet, Stb. 1966, 355, art. 31a.11 (b.w. Stb.
1967, 125).
20  = wijzigingswet, Stb. 1966, 31a.10 (b.w. Stb. 1972, 68).
21  = wijziginsgwet, Stb. 1990, 641, art. 31a.1.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding: *
NIVEAU     algemeen geldend....: *
ACTIVITEIT kaderstellend.......: *

2.HANDELING:

Onze Minister is belast met de toepassing en uitvoering van dit
besluit.

OPMERKINGEN:

Dit KB geldt voor alle pensioen/uitkeringsgerechtigden van de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945, de Wet buitengewoon
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pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945, - tot 1984 - de
Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers, - vanaf 1984 - de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers.
Bij het Ministerie van WVC wordt door de Directie Verzets-
deelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsslachtoffers een
geautomatiseerde persoonsregistratie bijgehouden van de oorlogs-
getroffenen.

BRON HANDELING:

AMVB regelende de vergoeding motorrijtuigenbelasting voor
oorlogsgetroffenen, Stb. 1984, 364, met wijziging Stb. 1986,
510, art. 5.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

3.HANDELING:

Onze Minister kan ter zake nadere regelen en voorwaarden
stellen.

BRON HANDELING:

AMVB regelende de vergoeding motorrijtuigenbelasting voor
oorlogsgetroffenen, Stb. 1984, 364, met wijziging Stb. 1986,
510, art. 5.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

4.HANDELINGEN:

1. Onze Minister houdt toezicht op de uitgaven, welke zijn
verbonden aan de uitvoering van deze wet.
Onze Minister stelt te dien aanzien nadere regelen.
2. Onze Minister kan nadere en zonodig afwijkende regelen
stellen mbt de berekening van de ingevolge het eerste lid op de
aldaar bedoelde pensioenbedragen in te houden bedragen;

OPMERKINGEN:

Op basis van art. 45 is "de subsidieregeling dienstverlening
voor oorlogsgetroffenen, (1989, Stcrt. 251)" ontstaan.
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BRON HANDELINGEN:

1 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 45.
2 = wijzigingswet, Stb. 1979, 711, art. 36.5

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

5.HANDELING:

1. De pensioenbedragen worden door Onze Minister telkens herzien
m.i.v. 1 jan. en 1 juli;
2. Deze op de indexcijfers der lonen gebaseerde rekenfactor
wordt door Onze Minister per 1 januari 1978 vastgesteld en
vervolgens telkens m.i.v. 1 januari door hem herzien;
3. Het bedrag, genoemd in art. 12.2, onder b, wordt door Onze
Minister telkens herzien m.i.v. 1 januari, indien en voor zover
de ontwikkeling van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie
in de periode 1 nov. t/m 31 okt. daaraan voorafgaand, daartoe
aanleiding geeft;

BRON HANDELINGEN:

1 = wijzigingswet, Stb. 1972, 68, art. 31a.2/bij wijzigingswet,
Stb. 1979, 711 veranderd in art. 31a.1 (b.w. Stb. 1990,
641)
2 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 8.5;
3 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 12a;

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

6.HANDELING:

De Minister (kan verlenen) verleent subsidie in de kosten van de
volgende, bij wetten van oorlogsgetroffenen geregelde,
activiteiten en in de kosten van de activiteiten die in deze
regeling met name zijn genoemd.

OPMERKINGEN:

Deze regeling is op basis van art. 45 van de Wet buitengewoon
pensioen ontstaan.

BRON HANDELING:
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Subsidieregeling dienstverlening voor oorlogsgetroffenen (Stcrt.
1989, 251), art. 2-3.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

7.HANDELING:

De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter [van de Bui-
tengewone Pensioenraad] worden bij KB op voordracht van Onze
Minister benoemd, geschorst en ontslagen.

BRON HANDELING:

Wijzigingswet, Stb. 1987, 568, art. 21.2.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

8.HANDELINGEN:

1. Onze Minister kan inzage vorderen van de bescheiden die tot
een beslissing hebben geleid. Hij kan aan de Pensioenraad
schriftelijke inlichtingen vragen over de beweegredenen van een
beslissing. Hij kan over een beslissing overleg voeren.
2. De Buitengewone Pensioenraad kan onder behoud van zijn
verantwoordelijkheid en onder nader door hem te stellen regelen,
welke de goedkeuring van Onze Minister behoeven (...);
3. Onze Minister kan bij de Centrale Raad van Beroep beroep
instellen. [1977 "binnen drie maanden na de dagtekening van de
beslissing kan Onze Minister, in het belang van een goede
uitvoering van deze wet, daartegen beroep instellen bij de
Centrale Raad van Beroep. Onze Minister kan bepalen dat het
beroep een schorsende werking heeft"]
4. Voorts kan Onze Minister aan de Centrale Raad van Beroep
verzoeken een door hem gedane uitspraak in het nadeel van de
betrokkene te herzien op grond van gebleken onjuistheid van aan
die beslissing ten grondslag gelegde feiten.

BRON HANDELINGEN:

1 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394; art. 21a.1-4;
2 = wijzigingswet, Stb. 1985, 766, art. 21.7b
3 = art. 39.1 & wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 39.1;
4 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 42.3
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TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

9.HANDELING:

Onze Minister - vanaf 1986 gewijzigd in Buitenlandse Pensi-
oenraad - is bevoegd het buitengewoon pensioen t.b.v. diens
echtgenote etc. (als pensioengerechtigde een gevangenisstraf
uitzit) geheel of gedeeltelijk te beschikken en is tevens
bevoegd (...) hem in het genot te stellen van een uitkering
(...).

BRON HANDELING:

Art. 33.2-3; bij wijzigingswet, Stb. 1986, 360, gewijzigd in de
Buitengewone Pensioenraad.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

10.HANDELINGEN:

1. In bijzondere gevallen kan een op grond van dit art. ver-
vallen buitengewoon pensioen na door Ons te verlenen machtiging
door de Buitengewone Pensioenraad opnieuw worden toegekend;
2. De Buitengewone Pensioenraad is bevoegd krachtens machtiging
van Onze Minister, geheel of gedeeltelijk van invordering af te
zien (...).

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 34.2.
2 = wijzigingswet, Stb. 1954, 313, art. 35a.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

�������������������������������������
�ACTOR: DE BUITENGEWONE PENSIOENRAAD�
�������������������������������������
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11.HANDELING:

De toepassing van de wet berust bij een Buitengewone Pensioen-
raad. De Buitengewone Pensioenraad kan onder behoud van zijn
verantwoording en onder nader door hem te stellen regelen (...)
het nemen van beslissingen opdragen aan de secretaris. De
beslissingen worden in afschrift aan Onze Minister gezonden.
Omtrent elke aanvrage (...) wordt door de Buitengewone Pensi-
oenraad schriftelijk een met redenen omklede beslissing genomen.

BRON HANDELING:

Art. 21 & art. 21a & art. 25.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

12.HANDELINGEN:

1. De Buitengewone Pensioenraad en de Stichting 40-45 worden in
de gelegenheid gesteld omtrent de ontwerpen van AMVBs ter
uitvoering van deze wet van advies te dienen.
2. Omtrent ontwerpen tot wijziging van deze wet, alsmede ont-
werpen van AMVB en regelen door Onze Minister te stellen
ingevolge deze wet worden de Buitengewone Pensioenraad en de
Stichting 1940-1945 gehoord.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 3 (b.w. Stb. 1977, 394).
2 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 3.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

�������������������������������������������������������������
�ACTOR: COMMISSIE VAN ADVIES INZAKE HULPVERLENING OP DE VOET�  
�VAN DE WET BUITENGEWOON PENSIOEN 1940-1945 [1952-1977]     �
�������������������������������������������������������������

13.HANDELING:

Een Commissie in te stellen aan welke wordt opgedragen van
advies te dienen: a. over de vraag welke personen voor een
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uitkering als bovenbedoeld in aanmerking dienen te worden
gebracht; b. nopens het bedrag van de daaraan toe te kennen
uitkering.

BRON HANDELING:

Instellingsbesluit Minister van Binnenlandse Zaken, 24.1.1952,
Nr. 44348, art. 1 (b.w. Stb. 1977, 394)

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

B. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers,
(Stb. 1947, H420).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

14.HANDELINGEN:

1. Het recht op buitengewoon pensioen (...) houdt mede in het
recht op geneeskundige behandeling en verpleging (...) volgens
nader bij AMVB vast te stellen regelen;
2. Omtrent de vaststelling van de pensioengrondslag bij AMVB
nadere regelen worden vastgesteld;
3. Behoudens het bepaalde bij dit artikel worden bij AMVB
vastgesteld betreffende de inkomsten, welke voor verrekening met
het buitengewoon pensioen in aanmerking komen.              4.
Wij behouden Ons voor bij AMVB nadere voorschriften te geven
omtrent de uitvoering van deze wet.
5. De pensioenbedragen worden bij AMVB met inachtneming van het
bepaalde in de volgende leden verhoogd of verlaagd (...) en bij
AMVB wordt bepaald dat herziening achterwege blijft en bij AMVB
wordt bepaald dat de pensioenbedragen m.i.v. de eerste dag van
een kalenderjaar worden verhoogd (...) en bij AMVB wordt bepaald
het nader gewogen gemiddelde indexcijfer der lonen van volwassen
arbeiders (b.w. Stb. 1972, 480) en bij AMVB wordt bepaald dat de
grondslag op gelijke wijze wordt herzien. (b.w. Stb. 1972, 68).
6. Bij AMVB wordt bepaald, dat de herziening achterwege blijft
of op zodanige wijze plaatsvinden, dat vorenbedoelde wijziging
niet of niet ten volle zal optreden en bij AMVB kunnen de pen-
sioenbedragen op een willekeurig andere datum worden verhoogd en
bij AMVB wordt geregeld wat onder het indexcijfer der lonen
wordt verstaan.
7. Wij bepalen bij AMVB in welke gevallen van laatstgenoemde
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vermindering wordt afgezien.
8. Indien de ontwikkelingen in de sociale verzekeringswetgeving
(...) kunnen de pensioenbedragen bij AMVB m.i.v. een bij die
AMVB aan te geven datum worden herzien.
9. Bij AMVB wordt bepaald wat onder indexcijfer der lonen wordt
verstaan en wat de componenten zijn van het procentuele
verschil.
10. Bij AMVB kunnen regelen worden gesteld omtrent de vergoeding
welke verschuldigd is, indien afschrift wordt verstrekt van de
op de beslissing betrekking hebbende bescheiden.
11. Bij AMVB worden regelen gesteld, krachtens welke de pensi-
oenbedragen naar gelang de grondslagen waarvan zij zijn afge-
leid, in overeenkomstige mate worden aangepast aan bedoelde
bezoldigingswijziging, voor zover deze dat algemene karakter
heeft.

OPMERKINGEN:

De volgende maatregelen zijn tot stand gekomen:
KB tot uitvoering van art. 11 (nr. 3) der Wet buitengewoon
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1949, J418).
AMVB als bedoeld in artikel 3, derde lid (nr. 1) en in art. 39
van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
(Stb. 1949, J469).
KB begripsomschrijving loonindexcijfer buitengewone pensioenen
(Stb. 1972, 480) op basis van 28a.6 (nr. 5).
Besluit maatstaf aapassingsmechanismen 1985 (Stb. 1985, 638) op
basis van art. 28a.2 (nr. 9).
KB houdende vaststelling van een AMVB als bedoeld in art.
28a.10. (nr. 5).
KB houdende regels betreffende de vergoeding voor het ver-
strekken van fotocopieën op basis van art. 22a.4 (nr. 10).

BRON HANDELINGEN:

1  = art.3.3 [later vernummerd tot 3.6].
2  = art.7.4.
3  = art.11.1.
4  = art.39.
5  = wijzigingswet, Stb. 1966, 355, art. 28a.1+5+6+10+11 (b.w.
Stb. 1972, 68).
6  = wijzigingswet, Stb. 1972, 68, art. 28a.3. (b.w. Stb. 1979,
711) art. 4.6 (b.w. Stb. 1979, 711).
7  = wijzigingswet, Stb. 1971, 497, art. 11.2b.
8  = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 28a.7, later vernummerd
tot art. 28a.6.
9  = wijzigingswet, Stb. 1979, 711, art. 28a.2.
10 = wijzigingswet, Stb.1985, 766; art. 22a.4.
11 = wijzigingswet, Stb. 1990, 641, art. 28a.1.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*



33

ACTIVITEIT kaderstellend.......:*

15.HANDELING:

Onze Minister stelt de kapitaalsinteringsbestanddeel van
periodieke uitkeringen vast (...). (...) In mindering gebracht
de kosten, die naar het oordeel van Onze Minister noodzakelijk
zijn om uit eigen onderneming of arbeid inkomsten te verwerven.
(...) wordt dit bedrag door Onze Minister, met inachtneming voor
zoveel mogelijk van bovenstaande bepalingen, voorlopig geschat.
Met de controle (...) bedoelde inkomsten zijn in het bijzonder
belast de inspecteurs van belastingen. Zij ontvangen daartoe van
Onze Minister opgave van de gepensioneerden.

BRON HANDELING:

KB tot uitvoering van artikel 11 der Wet buitengewoon zeelie-
den-oorlogsslachtoffers, Stb. 1949, J418, art.3.1; 5; art.8;
art.12.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

16.HANDELING:

De weduwe (...) kan Onze Minister verzoeken die beslissing te
herzien. Indien Onze Minister een zodanig verzoek geheel of ten
dele toewijst, treedt zijn beslissing in de plaats van die van
de Buitengewone Pensioenraad.

BRON HANDELING:

KB houdende toekenning van geldelijke uitkeringen aan niet-
pensioengerechtigde nabestaanden van zeelieden-oorlogsslacht-
offers (Stb. 1956, 506); art.9 (b.w. Stb.  1974, 404)

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

17.HANDELING:

Onze Minister - vanaf 1986 gewijzigd in Buitenlandse Pensi-
oenraad - is bevoegd het buitengewoon pensioen t.b.v. diens
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echtgenote etc. (als pensioengerechtigde een gevangenis uitzit)
geheel of gedeeltelijk te beschikken en is tevens bevoegd (...)
hem in het genot te stellen van een uitkering (...).

BRON HANDELING:

Art. 30.2-3.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

18.HANDELINGEN:

1. Onze Minister kan van de Buitengewone Pensioenraad inzage
vorderen van de bescheiden die tot een beslissing hebben geleid.
Indien de Minister daartoe aanleiding acht, verstrekt de
Buitengewone Pensioenraad hem op zijn verzoek schriftelijke
inlichtingen. Onze Minister voert ter zake overleg.
2. Onze Minister kan bij de Centrale Raad van Beroep beroep
instellen. [1977 "binnen drie maanden na de dagtekening van de
beslissing kan Onze Minister, in het belang van een goede
uitvoering van deze wet, daartegen beroep instellen bij de
Centrale Raad van Beroep. Onze Minister kan bepalen dat het
beroep een schorsende werking heeft"]
3. Voorts kan Onze Minister aan de Centrale Raad van Beroep
verzoeken een door hem gedane uitspraak in het nadeel van de
betrokkene te herzien op grond van gebleken onjuistheid van aan
die beslissing ten grondslag gelegde feiten.

BRON HANDELINGEN:

1 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art.20b.
2 = wijzigingswet, Stb. 1956, 354 & wijzigingswet, Stb. 1977,
394; art. 35
3 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art.35e.3.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

19.HANDELINGEN:

1. Onze Minister houdt toezicht op de uitgaven, welke zijn
verbonden aan de uitvoering van deze wet.
Onze Minister stelt te dien aanzien nadere regelen.
2. Onze Minister kan nadere en zonodig afwijkende regelen
stellen m.b.t. de berekening van de ingevolge het eerste lid op
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de aldaar bedoelde pensioenbedragen in te houden bedragen;

BRON HANDELINGEN:

1 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 38.
2 = wijzigingswet, Stb. 1979, 711, art.32.4.

OPMERKINGEN:

Op basis van art. 38 is "de subsidieregeling dienstverlening
voor oorlogsgetroffenen (1989, Stcrt. 251)" ontstaan.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

20.HANDELINGEN:

1. De pensioenbedragen worden door Onze Minister telkens herzien
m.i.v. 1 januari en 1 juli. (b.w. 1990).
2. Het bedrag, genoemd in art. 11.2 wordt door Onze Minister
telkens herzien m.i.v. 1 januari, indien en voor zover de ont-
wikkeling van het prijsindexcijfer etc.
3. Deze rekenfactor wordt door Onze Minister per 1 januari 1978
vastgesteld en vervolgens telkens herzien m.i.v. 1 juli en 1
januari.

BRON HANDELINGEN:

1 = wijzigingswet, Stb. 1972, 68, art. 28a.2 (b.w. Stb. 1990,
641).
2 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art.12.
3 = wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art.35d.5.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

21.HANDELING:

De vergoeding voor de in het eerste lid bedoelde geneeskundige
behandeling en verpleging wordt verleend volgens door Onze
Minister vast te stellen regelen.
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BRON HANDELING:

AMVB als bedoeld in art. 3.3 en in art. 39 der Wet buitengewoon
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1949, J469),
art.9.2.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

22.HANDELING:

Buitengewone Pensioenraad is bevoegd krachtens machtiging van
Onze Minister geheel of gedeeltelijk van invordering af te zien
van aan het Rijk toekomende vorderingen.

BRON HANDELING:

Wijzigingswet (Stb. 1956, 353), art. 31a.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoeriend.........:*

�������������������������������������
�ACTOR: DE BUITENGEWONE PENSIOENRAAD�
�������������������������������������

23.HANDELING:

Omtrent elke aanvrage (tot buitengewoon pensioen) wordt door de
Buitengewone Pensioenraad een met redenen omklede beslissing
genomen die aan de belanghebbende wordt meegedeeld.

BRON HANDELING:

Wijzigingswet, Stb. 1956, 353, art. 22.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

24.HANDELING:
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Omtrent ontwerpen tot wijziging van deze wet, alsmede ontwerpen
van AMVB en regelen door Onze Minister te stellen ingevolge deze
wet wordt de Buitengewone Pensioenraad gehoord.

BRON HANDELING:

Wijzigingswet, Stb. 1977, 394, art. 2.3.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

C. Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet (Stb. 1986, 360).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

25.HANDELINGEN

1. Bij AMVB kunnen categorieën van personen worden aangewezen op
wie deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn.
2. Wanneer uit hoofde van die verwonding etc verpleging of
behandeling is vereist, wordt aan de gepensioneerde ter zake
daarvan vergoeding verleend volgens bij of krachtens AMVB te
stellen regelen.
3. Bij of krachtens AMVB worden (...) regelen vastgesteld
betreffende de inkomsten die voor verrekening met het buitenge-
wone pensioen in aanmerking komen
4. Geen buitengewoon pensioen wordt verleend of gewijzigd,
zonder dat (...) op kosten van het Rijk een geneeskundig onder-
zoek heeft plaatsgehad (...), een en ander naar regelen te
stellen bij AMVB.
5. Bij AMVB kunnen regelen worden gesteld omtrent de vergoeding
welke verschuldigd is, indien afschrift wordt verstrekt (...).
6. Bij AMVB wordt bepaald: indexcijfer der lonen, componenten
van het procentuele verschil.
7. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere aanleiding
bestaat, kunnen de pensioengrondslagen en de bedragen genoemd in
art. 10.8, bij AMVB (...) worden herzien, waarbij kan worden
bepaald dat de herziening verschilt (...).
8. Indien de ontwikkelingen binnen de sociale verzekeringswet-
geving daartoe naar Ons oordeel aanleiding geven, kunnen (...)
de pensioengrondslagen en de bedragen genoemd in art. 10.8 bij
AMVB (...) worden herzien.
9. In het belang van een goede van deze wet kunnen bij of
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krachtens AMVB nadere regelen worden gesteld.

OPMERKINGEN:

Op basis van art. 15 is het KB houdende regels betreffende de
vergoeding van ziektekosten ontstaan (Stb .1986, 595)
Op basis van art. 18 is het KB houdende regels betreffende het
geneeskundig onderzoek ontstaan (Stb. 1986, 596)

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 2.2.
2 = art. 15.
3 = art. 16.1.
4 = art. 18.1.
5 = art. 29.2.
6 = art. 35.2.
7 = art. 35.4.
8 = art. 35.6.
9 = art. 62.1.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding: *
NIVEAU     algemeen geldend....: *
ACTIVITEIT kaderstellend.......: *

26.HANDELINGEN:

1. Bij door Onze Minister te stellen regelen wordt bepaald wat
onder inkomsten uit arbeid in beroep of bedrijf (...) moet
worden verstaan;
2. (...) wordt de pensioengrondslag vastgesteld met inachtneming
van door Onze Minister te stellen regelen.
3. Onze Minister kan nadere en zonodig afwijkende regelen
stellen m.b.t. de berekening van de ingevolge het eerste lid op
de aldaar bedoelde buitengewone pensioenen in te houden bedra-
gen.
4. Onze Minister houdt toezicht op de uitgaven welke zijn
vebonden aan de uitvoering van deze wet. Onze Minister stelt te
dien aanzien nadere regelen.

OPMERKINGEN: Op basis van art. 53 (nr. 4) is "de subsidierege-
ling oorlogsgetroffenen" ontstaan.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 10.5;
2 = art. 10.6;
3 = art. 38.5;
4 = art. 53

TYPERING:
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FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

27.HANDELING:

Behoudens de in het derde lid bedoelde vaste vergoeding wordt de
vergoeding voor behandeling en verpleging verleend volgens door
Onze Minister te stellen regelen.

BRON HANDELING:

KB houdende regels betreffende de vergoeding van ziektekosten
bedoeld in art. 15 van de Wet buitengewoon pensioen Indisch
verzet (Stb. 1986, 595), art.3.2.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

28.HANDELINGEN:

1. Het bedrag (...) wordt door Onze Minister telkens herzien
m.i.v. 1 januari, indien en voor zover de ontwikkeling van het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (...).
2. De pensioengrondslagen en de bedragen genoemd in art. 10.8
worden door Onze Minister telkens herzien m.i.v. 1 januari en 1
juli.

BRON HANDELINGEN:

1 = art.17.1;
2 = 35.1.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

29.HANDELINGEN:

1. Binnen drie maanden na de dagtekening van een beslissing van
de Buitengewone Pensioenraad kan Onze Minister, in het belang
van een goede uitvoering van deze wet, daartegen beroep
instellen bij de Centrale Raad van Beroep. Onze Minister kan
bepalen dat het beroep schorsende werking heeft.
2. Voorts kan Onze Minister aan de Centrale Raad van Beroep
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verzoeken een door hem gedane uitspraak in het nadeel van de
betrokkene te herzien op grond van gebleken onjuistheid.
3. Onze Minister kan (...) van de Buitengewone Pensioenraad
inzage vorderen van de bescheiden, die tot enige beslissing van
de Buitengewone Pensioenraad heeft geleid. Op zijn verzoek
verstrekt de Buitengewone Pensioenraad schriftelijke inlichtin-
gen. Onze Minister voert ter zake overleg.
4. De Buitengewone Pensioenraad kan na verkregen instemming van
Onze Minister deze wet van toepassing op de verzetsdeelnemer
(...)
5. De Commissie Indisch Verzet richt haar werkzaamheden in haar
een door haarzelf vastgesteld reglement, hetwelk de goedkeuring
van Onze Minister behoeft.

BRON HANDELINGEN:

1 = art.46.
2 = 48.3.
3 = art. 54.
4 = art. 3.2.
5 = art. 25.4.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

30.HANDELING:

Er is een Commissie Indisch Verzet, bestaande uit zes leden,
onder wie een voorzitter. Onze Minister benoemt, schorst en
ontslaat de voorzitter, de overige leden en de plaatsvervangende
leden van de Commissie (slechts nadat de Commissie hierover is
gehoord.

BRON HANDELING:

Art.25.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

�������������������������������������
�ACTOR: DE BUITENGEWONE PENSIOENRAAD�
�������������������������������������

31.HANDELING:
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De toepassing van deze wet berust bij de Buitengewone Pensi-
oenraad. Bij de toepassing van deze wet is art. 22 van de Wet
buitengewoon pensioen 1940-1945 van toepassing. Omtrent elke
aanvraag wordt door de Buitengewone Pensioenraad schriftelijk
een met redenen omklede beslissing genomen. De beslissingen van
de Buitengewone Pensioenraad worden in afschrift aan Onze
Minister gezonden.

BRON HANDELING:

Art.24, art.28.1, art.54.1.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

32.HANDELING:

Omtrent ontwerpen tot wijziging van deze wet, alsmede ontwerpen
van AMVB en regelen door Onze Minister te stellen ingevolge deze
wet worden de Buitengewone Pensioenraad, de Commissie en de
Stichting Pelita gehoord.

BRON HANDELING:

Art. 5.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

���������������������������������
�ACTOR: COMMISSIE INDISCH VERZET�
���������������������������������

33.HANDELING:

Er is een Commissie Indisch Verzet, bestaande uit zes leden,
onder wie een voorzitter. Onze Minister benoemt, schorst en
ontslaat de voorzitter, de overige leden en de plaatsvervangende
leden van de Commissie (slechts nadat de Commissie hierover is
gehoord. De Commissie richt haar werkzaamheden in
naar een door haarzelf vastgesteld reglement, hetwelk de
goedkeuring van Onze Minister behoeft.
[heeft tot taak een verklaring af te geven waarin een oordeel
wordt uitgesproken over de verzetsdeelneming en de (on)waar-
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digheid.]

BRON HANDELING:

Art.25.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

34.HANDELING:

Omtrent ontwerpen tot wijziging van deze wet, alsmede ontwerpen
van AMVB en regelen door Onze Minister te stellen ingevolge deze
wet worden de Buitengewone Pensioenraad, de Commissie en de
Stichting Pelita gehoord.

BRON HANDELING:

Art. 5.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

D. Regeling hulpverlening oorlogsslachtoffers 1940-1945 (1950,
b.w. Stb. 1960, 226)

���������������������������������
�ACTOR: DE DIRECTEUR/DE MINISTER�
���������������������������������

35.HANDELINGEN:

1. T.a.v. voorzieningen genoemd onder hoofdstuk VII beslist de
Minister op voorstel van de Directeur met dien verstande, dat
het uitvoerend orgaan zelfstandig een beslissing kan nemen voor
wat betreft voorzieningen genoemd etc.
2. Voor de kosten voortvloeiende uit de werkzaamheden ter
uitvoering van deze regeling kan aan het uitvoerend orgaan een
vergoeding worden verstrekt, waarvan het bedrag door de Minister
wordt vastgesteld.
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OPMERKINGEN: Onder de "Directeur" wordt verstaan de Directeur
van de Afdeling voor Maatschappelijke Zorg van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken; later wordt hiermee diens rechtopvolger
op het Ministerie van Maatschappelijk Werk bedoeld: het hoofd
van de Afdeling Bijzondere Maatschappelijke Zorg.

BRON HANDELINGEN:

1 = hfdst. XII.
2 = hfdst. XVI.4.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

36.HANDELINGEN:

1. De Directeur is bevoegd in bijzondere gevallen van de in deze
tabel vermelde minima en maxima af te wijken.
2. Bij bezwaar van de zijde van het oorlogsslachtoffer dient het
uitvoerend orgaan de beslissing in te roepen van de Directeur.
3. De Directeur is bevoegd op voorstel van het uitvoerend orgaan
in een bijzonder geval anders te beslissen.
4. Voorts wordt een uitkering niet uitbetaald zolang het
oorlogsslachtoffers zich, mede naar het oordeel van de Direc-
teur, schuldig maakt aan wangedrag.
5. Ingeval twijfel aanwezig is of ten aanzien van bepaalde
personen deze regeling van toepassing is, beslist de Directeur
na overleg met het uitvoerend orgaan.

BRON HANDELINGEN:

1 = hfdst. II.6.
2 = hfdst. V.3.
3 = hfdst. V.10b.
4 = hfdst. X.2.
5 = hfdst. XI.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

37.HANDELINGEN:

1. T.a.v. de uitkering voor wezen, die in het oorspronkelijk



44

gezinsverband samenleven, worden door de Directeur nadere
voorschriften vastgesteld.
2. De wijze waarop intering van vermogen dient plaats te vinden,
wordt door de Directeur nader geregeld.
3. Bij huwelijk van een weduwe-oorlogsslachtoffer t.a.v.
haarzelf. T.a.v. de uitkering aan overblijvende gezinsleden
geeft de Directeur nadere voorschriften.
4. Het toezicht op een juiste uitvoering van deze regeling,
zowel sociaal als financieel, opgedragen aan de Directeur. De
Directeur kan t.a.v. de wijze van uitvoering en het toezicht
daarop nadere voorschriften en richtlijnen geven.
5. De Directeur geeft omtrent de wijze van declareren nadere
voorschriften.

BRON HANDELINGEN:

1 = hfdst. V.5.
2 = hfdst. V.10b.
3 = hfdst. IX.3.
4 = hfdst. XIII.
5 = hfdst. XIV

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

38.HANDELINGEN:

Beroep tegen een door het uitvoerend orgaan of door de Directeur
genomen beslissing kan worden ingesteld bij de Minister.

BRON HANDELINGEN:

Hoofdstuk XV

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

��������������������
�ACTOR: DE GEMEENTE�
��������������������

39.HANDELINGEN:

Als uitvoerend orgaan treden op Burgemeester en Wethouders van
de gemeente, waarin het oorlogsslachtoffer hoofdverblijf heeft.
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BRON HANDELINGEN:

Hoofdstuk III.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

E. Rijksgroepsregeling oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1960,
226, b.w. Algemene Bijstandswet, Stb. 1963, 284).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

40.HANDELINGEN:

1. De uitvoering van deze regeling geschiedt door het gemeen-
tebestuur, met inachtneming van door de Minister te stellen
regelen.
2. De terzake van de uitvoering van deze regeling door het ge-
meentebestuur gedane uitgaven voor hulpverlening kunnen aan het
Ministerie van Maatschappelijk Werk worden gedeclareerd, volgens
door de minister te stellen regelen.
3. In de kosten verbonden aan de uitvoering van deze regeling
wordt van rijkswege een tegemoetkoming verleend volgens door de
Minister te stellen regelen.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 22.1.
2 = art. 28.1.
3 = art. 28.2.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

41.HANDELINGEN:

1. Ten aanzien van alle overige uitgaven beslist de Minister op
voorstel van het gemeentebestuur.
2. In alle gevallen, waarin ten aanzien van de uitvoering van
deze regeling twijfel bestaat, dan wel waarin de regeling niet
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voorziet, beslist de Minister na overleg met het gemeentebe-
stuur.
3. Indien de overschrijding, als bedoeld in het eerste lid, mede
het gevolg is van het ontvangen van vrijwillige periodieke
bijdragen van derden, kan de Minister om sociale redenen anders
beslissen.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 23.3.
2 = art. 26.
3 = art. 13.2.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

42.HANDELINGEN:

1. Gedurende de tijd, welke het oorlogsslachtoffer zich buiten
Nederland bevindt, tenzij de Minister het voortzetten van de
uitbetaling goedkeuring heeft verleend.
2. Van een door het gemeentebestuur genomen beslissing staat aan
de belanghebbende beroep open bij de Minister.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 17b.
2 = art. 27.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

��������������������
�ACTOR: DE GEMEENTE�
��������������������

43.HANDELING:

De uitvoering van deze regeling geschiedt door het gemeentebe-
stuur, met inachtneming van door de Minister te stellen regelen.

BRON HANDELING:
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Art. 22.1.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

F. Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1964,
549, b.w. Stb. 1984, 94).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

44.HANDELINGEN:

1. Ten aanzien van degene, die voor het tot uiting komen van de
invaliditeit of de verergering daarvan, door of in verband met
het volgen van onderwijs nog geen arbeid in beroep of bedrijf
uitoefende, wordt bij de vaststelling van het bedrag waarnaar de
uitkering wordt berekend, rekening gehouden met
de omstandigheden, die ten tijde van de aanvraag van invloed
zijn. Onze Minister stelt te dien aanzien nadere regelen.
2. Behoudens in de door Onze Minister aan te wijzen gevallen
worden alle overige inkomsten van de uitkeringsgerechtigde en
van zijn echtgenote, voor zover zij niet ingevolge art. 7,
tweede en derde lid van de Algemene Bijstandswet buiten be-
schouwing gelaten, ten volle op de uitkering in mindering
gebracht.
3. Onze Minister bepaalt het in het eerste lid bedoelde bedrag
voor persoonlijke uitgaven.
4. Onze Minister kan bepalen dat voor de toepassing van het
gestelde in het eerste lid, onder a en b, het tweede en het
derde lid, een wijziging van het pensioen krachtens de AOW en de
AWW, anders dan ingevolge art. 9 van eerstgenoemde Wet, resp.
art. 21 van laatstgenoemde Wet, wordt gelijkgesteld met een
wijziging van dit pensioen ingevolge art. 9 van de AOW, resp.
art. 21 van de AWW.
5. Onze Minister kan nadere regelen stellen m.b.t. de inkomsten
en de verwervingskosten, bedoeld in het eerste en tweede lid.
6. Onze Minister kan nadere regelen stellen m.b.t. de vast-
stelling van de onder c bedoelde financiële draagkracht.
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7. De toepasselijkheid van dit besluit eindigt niet bij een
verblijf in het buitenland van kortere duur dan drie maanden.
Onze Minister kan in bijzondere gevallen bepalen dat de voren-
genoemde termijn mag worden overschreden.
8. Onze Minister bepaalt wat voor de toepassing van dit artikel
onder inkomsten moet worden verstaan.

BRON HANDELINGEN:

1  = wijzigingswet, Stb. 1974, 92, art. 3.5.
2  = art. 13.1 (b.w. Stb. 1974, 92).
3  = wijzigingswet, Stb. 1969, 393, art. 7a.3 [later vernummerd
tot 7a.5].
4  = wijzigingswet, Stb. 1969, 393, art. 12.4. (b.w. Stb. 1974,
92).
5  = wijzigingswet, Stb. 1974, 92, art. 11.3
6  = wijzigingswet, Stb. 1974, 92, art. 17.3d
7  = art. 1.3.
8  = art. 13.2 (b.w. Stb. 1974, 92).

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........|*

45.HANDELINGEN:

1. Het in het vorige lid onder b. bedoelde maximum wordt door
Onze Minister m.i.v. een door hem te bepalen dag herzien, indien
het verloop van het indexcijfer van de lonen en het
prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding
geeft.
2. Indien de ontwikkelingen binnen de sociale verzekeringswetge-
ving daartoe aanleiding geven, kan Onze Minister het inkomen en
de bedrage bedoeld in het eerste lid, m.i.v. een door hen te
bepalen dag herzien in afwijking van het bepaalde in het eerste
en tweede lid.
3. Het inkomen en de bedragen, bedoeld in het eerste lid, wordt
door Onze Minister telkens herzien m.i.v. 1 jan. en 1 juli.

BRON HANDELINGEN:

1  = wijzigingswet, Stb. 1969, 393, art. 3.3 (b.w. Stb. 1974,  
       92).
2  = wijzigingswet, Stb. 1977, 707, art. 4.4.
3  = wijzigingswet, Stb. 1974, 92, art. 4.2.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*
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46.HANDELINGEN:

1. In de kosten van bijstand wegens een bijzondere uitkering,
die een bedrag van f 500,= per jaar te boven gaat, wordt de ver-
goeding slechts gegeven indien en voor zover Onze Minister
vooraf met de verstrekking van deze bijzondere uitkering heeft
ingestemd of deze in beroep door Ons is verleend.
2. Onze Minister kan een bijdrage verlenen in de aan de uit-
voering van dit besluit verbonden kosten.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 20.2.
2 = art. 21.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

47.HANDELINGEN:

1. Onze Minister stelt een of meer commissies van advies in,
waarin tenminste twee medische deskundigen zitting hebben,
alsmede personen uit de verschillende kringen der vervolgden die
op grond van hun specifieke kennis en ervaring geacht kunnen
worden tot een doeltreffende toepassing der voorzieningen te
kunnen bijdragen. De advisering heeft betrekking op die
toepassing en op de beslissing op individuele aanvragen inzake:
a. de vraag of belanghebbende werd vervolgd; b. de aanwezigheid
van invaliditeit en het verband tussen invaliditeit c.q.
overlijden en vervolging; c. de met het oog op de invaliditeit
te treffende noodzakelijke voorzieningen.

BRON HANDELINGEN:

Wijzigingswet, Stb. 1968, 596, art. 18d.1.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

48.HANDELING:

Onze Minister kan, in afwijking van hetgeen in art. 4, tweede
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lid, van de Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers 1940-1945 is
bepaald omtrent de halfjaarlijkse herziening van het inkomen en
de bedragen (...) m.i.v. 1 juli 1976 het inkomen en de bedragen
verhogen met een lager percentage dan wel tot een lager bedrag
dan zou voortvloeien uit herziening met het percentage in art.
4.2.

BRON HANDELING:

KB houdende nadere regelingen betreffende de herziening van
uitkeringen etc., Stb. 1976, 456, art. 1.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

��������������������������������
�ACTOR: DE COMMISSIE VAN ADVIES�
��������������������������������

49.HANDELINGEN:

1. Onze Minister stelt een of meer commissies van advies in,
waarin tenminste twee medische deskundigen zitting hebben,
alsmede personen uit de verschillende kringen der vervolgden die
op grond van hun specifieke kennis en ervaring geacht kunnen
worden tot een doeltreffende toepassing der voorzieningen te
kunnen bijdragen (...).
2. Onze Minister benoemt de leden en de plaatsvervangende leden
en kan aan de commissies of een of meer ambtelijke adviseurs
toevoegen.
3. Onze Minister regelt de vervulling van het voorzitterschap en
van het secretariaat, alsmede de werkwijze van de commissies.

OPMERKINGEN: De Commissie van Advies inzake bijstand aan
vervolgden is pas vanaf 1972 aanwijsbaar in de Staatsalmanak.

BRON HANDELINGEN:

Wijzigingswet, Stb. 1968, 596, 18d.1-3.

TYPERING:

FASE       uitvoerend..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*
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50.HANDELING:

Alvorens op een aanvraag om bijstand te beslissen horen B&W de
commissie van advies. B&W horen bij bezwaar- en beroepschriften
de Commissie van advies. Bij toepassing van het bepaalde in art.
15, eerste lid, onder a, b en c horen B&W commissie van advies.
M.b.t. de verstrekking van een bijzondere uitkering als bedoeld
in het vorige lid horen B&W bedoelde commissie van advies.

BRON HANDELING:

Wijzigingswet, Stb. 1968, 596, art. 18c.1-2, 18i, 18k.2.

TYPERING:

FASE       uitvoerend..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

G. Rijksgroepregeling vervolgingsslachtoffers (Stb. 1971, 111,
b.w. Stb. 1972, 669)).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

51.HANDELINGEN:

1. Onze Minister kan in bijzondere gevallen bepalen dat de
vorengenoemde termijn [tijdelijk verblijf in het buitenland] mag
worden overschreden.
2. Onze Minister bepaalt het in het eerste lid bedoelde bedrag
voor persoonlijke uitgaven.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 6.2
2 = art. 13.4

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*
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52.HANDELINGEN:

1. Indien het verloop van het indexcijfer van de lonen daartoe
aanleiding geeft, herziet Onze Minister, m.i.v. een door hen te
bepalen (...).
2. Indien de ontwikkelingen van de lonen en prijzen in Indonesie
daartoe aanleiding geven, herziet Onze Minister, m.i.v. een door
hen te bepalen dag, het inkomen (...).

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 12.1
2 = art. 12.3

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

53.HANDELINGEN:

1. Onze Minister kan, gehoord een Commissie van Advies als
bedoeld in art. 22, eerste lid, met de vervolgde gelijkstellen
de persoon t.a,v. wie het niet toepassen van dit besluit een
klaarblijkelijke hardheid zou zijn.
2. Onze Minister stelt een of meer Commissies van Advies in,
waarin personen zitting hebben die op grond van hun specifieke
kennis en ervaring geacht kunnen worden tot een doeltreffende
toepassing der voorzieningen te kunnen bijdragen. Tot deze
personen behoort in elk geval een medische deskundige. De
advisering heeft betrekking op die toepassing en op de beslis-
sing op individuele aan vragen inzake: etc.
Onze Minister benoemt de leden, kan aan de commissies een of
meer ambtelijke adviseurs toevoegen, regelt de vervulling van
het voorzitterschap en van het secretariaat, alsmede de werk-
wijze van de commissies.
3. Voor de uitvoering van dit besluit worden aangewezen burge-
meester en wethouders van de gemeenten: Amsterdam, Arnhem, 's-
Hertogenbosch, 's-Gravenhage, Groningen, Rotterdam, Utrecht.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 1.2
2 = art. 22.1-3.
3 = art. 25.

TYPERING:
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FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

54.HANDELINGEN:

1. Onze Minister kunnen nadere regelen stellen m.b.t. de inkom-
sten en de verwervingskosten, bedoeld in het eerste en tweede
lid.
2. In het belang van de goede uitvoering van het in dit besluit
bepaalde, kan Onze Minister nadere regelen stellen.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 17.3.
2 = art. 26.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

�����������������������������
�ACTOR: COMMISSIE VAN ADVIES�
�����������������������������

55.HANDELING:

Onze Minister stelt een of meer Commissies van Advies in, waarin
personen zitting hebben die op grond van hun specifieke kennis
en ervaring geacht kunnen worden tot een doeltreffende
toepassing der voorzieningen te kunnen bijdragen. Tot deze
personen behoort in elk geval een medische deskundige. De
advisering heeft betrekking op die toepassing en op de beslis-
sing op individuele aan vragen inzake: etc.
Onze Minister benoemt de leden, kan aan de commissies een of
meer ambtelijke adviseurs toevoegen, regelt de vervulling van
het voorzitterschap en van het secretariaat, alsmede de werk-
wijze van de commissies.

BRON HANDELING:

Art. 22.1-3.

TYPERING:
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FASE       uitvoerend..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

56.HANDELINGEN:

1. Alvorens op een aanvraag om een uitkering en de daaraan te
verbinden voorwaarden te beslissen, horen burgemeesters en
wethouders een Commissie van Advies als bedoeld in art. 22,
eerste lid, ter zake van het in dat lid onder a, b, c en d
gestelde, tenzij het buiten elke twijfel is, dat de belangheb-
bende dan wel de persoon op grond van wiens overlijden een
uitkering is aangevraagd, niet werd vervolgd.
2. Burgemeester en wethouders alsmede de in de Algemene Bij-
standswet aangewezen beroepsorganen horen een Commissie van
Advies als bedoeld in art. 22 (...), in ieder geval, indien en
voor zover bezwaar- en beroepschriften daarop betrekking hebben.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 23.1.
2 = art. 23.3.

TYPERING:

FASE       uitvoerend..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

���������������������
�ACTOR: DE GEMEENTEN�
���������������������

57.HANDELING:

Voor de uitvoering van dit besluit worden aangewezen burge-
meester en wethouders van de gemeenten: Amsterdam, Arnhem, 's-
Hertogenbosch, 's-Gravenhage, Groningen, Rotterdam, Utrecht.

BRON HANDELING:

Art. 25.

TYPERING:

FASE       uitvoerend..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*
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H. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1972,
669).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

58.HANDELINGEN:

1. Bij AMVB wordt het indexcijfer der lonen en de componenten
van het procentuele verschil bepaald.
2. In het belang van een goede uitvoering van deze wet kunnen
bij of krachtens AMVB nadere regelen worden gesteld.
3. Bij of krachtens AMVB kunnen nadere regelen worden gesteld
m.b.t. de aard, de ingangsdatum, de duur en de wijze van
verstrekken van de voorzieningen, bedoeld in de art. 20, 21 en
21b.
4. Bij AMVB kunnen nadere regelen worden gesteld mbt de tege-
moetkoming in de bijzondere kosten en de bepaling van de
financiele draagkracht.
5. Indien daartoe naar Ons oordeel een bijzondere aanleiding
bestaat, kunnen de grondslag en bedragen, bedoeld in het eerste
lid, bij AMVB m.i.v. een bij die AMVB aan te geven datum worden
herzien, waarbij kan worden bepaald, dat de herziening verschilt
naar gelang de hoogte van de grondslag en bedragen. (...)
6. Indien de ontwikkelingen binnen de sociale verzekeringswet-
geving daartoe naar Ons oordeel aanleiding geven, kunnen in
afwijking van het bepaalde in het eerste, derde en vierde lid,
bij AMVB aan te geven datum worden herzien.
7. Bij AMVB kunnen regelen worden gesteld omtrent de vergoeding
welke verschuldigd is, indien afschrift wordt verstrekt van de
op de beslissing betrekking hebbende bescheiden.
8. Behoudens in nader bij AMVB te regelen gevallen is deze wet
niet van toepassing etc.

OPMERKINGEN:

De volgende maatregelen zijn tot stand gekomen:
"Besluit draagkracht vervolgden" Stb. 1973, 329 op basis van
art. 21.4 (nr. 4).
KB, 2.12.1985, stb. 635 op basis van het art. 18.2 (nr. 1) tot
stand.
KB houdende regels betreffende de vergoeding voor het ver-
strekken van fotocopieën (1987, Stb. 386) op basis van art.
32.a.(nr. 7).
AMVB als bedoeld in art. 4.1 (nr. 8) (Stb. 1978, 429) met
wijzigingen (Stb. 1987, 241 en Stb. 1990, 419).

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 18.2. 
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2 = art. 55.1.
3 = wijzigingswet, Stb. 1977, 395, art. 21a.
4 = art. 21.4.
5 = art. 18.4.
6 = art. 18.6.
7 = wijzigingswet, Stb. 1986, 355, art. 32a.2.
8 = wijzigingswet, Stb. 1977, 395, art. 4.1.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT kaderstellend.......:*

59.HANDELINGEN:

1.Onze Minister kan nadere regelen stellen m.b.t. de bij de
behandeling van de aanvraag over te leggen bescheiden.
2. De uitkeringsraad brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden aan
Ons verslag uit, welk verslag aan beide Kamers der Staten-Gene-
raal wordt overgelegd. Onze Minister kan regelen stellen t.a.v.
de inrichting van dit verslag.
3. Onze Minister houdt toezicht op de uitgaven, welke zijn ver-
bonden aan de uitvoering van deze wet.
Onze Minister stelt te dien aanzien nadere regelen.
4. Onze Minister kan nadere regelen stellen m.b.t. de vaststel-
ling van de inkomsten uit of in verband met arbeid in beroep of
bedrijf en de daarop drukkende verwervingskosten, de overige
inkomsten, alsmede m.b.t. de vaststelling en de taxatie van het
vermogen.
5. Het Rijk vergoedt de kosten verbonden aan het opstellen van
het rapport, voorzover daarin niet op andere wijze wordt voor-
zien. Onze Minister stelt terzake nadere regelen.
6. Bij de vaststelling van de grondslag voor de vervolgde die
voor het tot uiting komen van de ziekten en gebreken, of de
verergering daarvan door of i.v.m. het volgen van onderwijs nog
geen arbeid in beroep of bedrijf uitoefende, wordt rekening
gehouden met de omstandigheden die ten tijde van de aanvraag
bedoeld in art. 30 ter zake van invloed zijn. Onze Minister
stelt te dien aanzien nadere regelen.
7. Onze Minister regelt, gehoord de Uitkeringsraad, de taken van
de organen, bedoeld in het eerste lid, en van de geneeskundige
adviseurs (b.w. 1983).
8. Onze Minister kan nadere en zonodig afwijkende regelen
stellen m.b.t. de berekening van de ingevolge het eerste lid op
de aldaar bedoelde uitkeringen in te houden bedragen.
9. Het Rijk vergoedt de kosten verbonden aan de uitvoering der
taken van de in het eerste lid genoemde organen. Onze Minister
stelt ter zake nadere regelen (b.w. 1983).
10. Onze Minister kan nadere regelen stellen m.b.t. het begrip
kostwinner.

OPMERKINGEN:
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De subsidieregeling dienstverlening voor oorlogsgetroffenen
(Stcrt. 1989, 251) is op basis van dit art. 53 (nr.3) tot stand
gekomen.
"Vaststelling grondslag jeugdige vervolgden" Stcrt. 1975, 110 is
op basis van dit art. 8.6 (nr. 6) tot stand gekomen.

BRON HANDELINGEN:

1  = art. 30.5.
2  = wijzigingswet, Stb. 1983, 350. art. 26a.
3  = wijzigingswet, Stb. 1977, 395, art. 53.
4  = art. 19.9.
5  = art. 31.5.
6  = art. 8.6.
7  = art. 28.3 (b.w. Stb. 1983, 350).
8  = wijzigingswet, Stb. 1977, 494, art. 19a.5.
9  = art. 28.4 (b.w. Stb. 1983, 350).
10 = wijzigingswet, Stb. 1977, 395, art. 7.4b.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

60.HANDELINGEN:

1. De grondslag, bedoeld in art. 8, 1ste, 2de en 6de lid,
alsmede de bedragen genoemd in de art. 8, 7de lid, onder a en b,
10 1ste lid, onder d en e en 15, 1ste en 2de lid, worden door
Onze Minister telkens herzien met ingang van 1 jan. en 1 juli.
2. Indien de ontwikkelingen van de lonen en prijzen in Indonesie
daartoe aanleiding geven, herziet de Onze Minister m.i.v. een
door hem te bepalen dag etc.
3. Het bedrag, genoemd in art. 19,lid 5a, wordt door Onze
Minister telkens herzien m.i.v. 1 januari etc.
4. Onze Minister herziet het percentage genoemd in het vijfde
lid, onder a, indien naar zijn oordeel belangrijke wijzigingen
van het gemiddelde van het rendement van staatsleningen (...)
daartoe aanleiding geven.

BRON HANDELINGEN:

1  = art. 18.1.
2  = art. 18.7.
3  = art. 18.8.
4  = art. 19.7.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
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ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

61.HANDELINGEN:

1. Het bedrag, genoemd in art. 2, tweede lid, wordt door Onze
Minister telkens herzien m.i.v. 1 jan., indien en voor zover de
ontwikkeling van het prijsindex van de gezinsconsumptie in de
periode 1 nov. t/m 31 okt. daaraan voorafgaand, daartoe aanlei-
ding geeft.
2. Het bedrag, genoemd in art. 2, tweede lid, wordt door Onze
Minister voor de eerste herzien, voor zover de ontwikkeling van
het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie in de periode 1
nov. 1972 tm 31 okt. 1977, daartoe aanleiding geeft.

BRON HANDELINGEN:

Besluit draagkracht vervolgden (Stb. 1973, 329) met wijziging
(Stb. 1979, 787)
1 = art. 5a 1.
2 = art. 5a 2

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

62.HANDELINGEN:

1. Binnen drie maanden na de datum van verzending van een
beslissing van de Uitkeringsraad kan Onze Minister, in het
belang van een goede uitvoering van deze wet, beroep instellen
bij de Centrale Raad van Beroep. Onze Minister kan bepalen dat
het beroep schorsende werking heeft. Van het ingestelde
beroep doet Onze Minister terstond mededeling aan de belang-
hebbende en aan de Uitkeringsraad.
2. Voorts kan Onze Minister aan de Centrale Raad van Beroep
verzoeken een door hem gedane uitspraak in het nadeel van de
betrokkene te herzien op grond van gebleken onjuistheid van aan
die beslissing ten grondslag gelegde feiten etc.
3. Onze Minister kan inzage vorderen van de bescheiden die tot
een beslissing hebben geleid. Hij kan aan de Pensioenraad
schriftelijke inlichtingen vragen over de beweegredenen van een
beslissing. Hij kan over een beslissing overleg voeren.De
Minister kan inzage vorderen van de bescheiden die de basis
vormden van de beslissing. Kan om inlichtingen verzoeken en
overleg plegen over de genomen beslissingen.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 45.
2 = wijzigingswet, Stb. 1977, 395, art. 61.2b.
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3 = wijzigingswet, Stb. 1977, 395, art. 27.1-4.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

63.HANDELINGEN:

1. De Uitkeringsraad bedoeld in art. 23 kan, na verkregen
instemming van Onze Minister, met de vervolgde gelijkstellen de
persoon t.a.v. wie het niet toepassen van deze wet een klaar-
blijkelijke hardheid zou zijn.
2. De Uitkeringsraad kan onder behoud van zijn verantwoordelijk-
heid en onder nader door hem te stellen regelen, die de goed-
keuring van Onze Minister behoeven, zowel aan de secretaris,
bedoeld in art. 24a, als aan een in dienst van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds zijnde ambtenaar opdragen namens hem
beslissingen te nemen.

OPMERKINGEN:

In de Staatsalmanak is t/m 1976 een Adviescommissie Bijzondere
uitkeringen op de voet van de Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers. Deze Commissie is niet in de Wet te traceren.
Bij Wijzigingswet, Stb. 1989, 564, art. II vervalt "na verkregen
instemming van Onze Minister".
De mandaatregeling Wuv, 27.1.1989, is op basis van art. 26.2
(nr. 2) tot stand gekomen.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 3.2.
2 = Wijzigingswet Stb. 1983, 350, art. 26.2.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

64.HANDELING:

Onze Minister benoemt, schorst en ontslaat de secretaris en
diens medewerkers van de Uitkeringsraad.

BRON HANDELING:

Wijzigingswet, Stb. 1983, 350, art. 24a.

TYPERING:
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FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

65.HANDELING:

Onze Minister, de Uitkeringsraad en de directie van het Abp
treffen gezamenlijk een regeling, waarin de afspraken mbt de
verantwoordelijkheden van de participanten tav de uitvoering van
deze wet, de wijze van samenwerken en de financiele verhouding
met het Abp worden neergelegd, een en ander voorzover deze wet
daarin niet voorziet.

OPMERKINGEN:

Samenwerkingsregeling art. 24, vierde lid, WUV, 10.8.1983.

BRON HANDELING:

Wijzigingswet, Stb. 1983, 350, art. 28.4.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

66.HANDELING:

De kosten die verband houden met de uitvoering van de WUV komen
ten laste van het Ministerie van WVC. Het Abp brengt de kosten
in rekening. Het Abp declareert ieder kwartaal. Abp voert
jaarlijks overleg met WVC voor het opstellen van de begroting.
De CAD zal de Wuv-uitvoering controleren en aan
Mininster van WVC rapporteren.

BRON HANDELING:

Samenwerkingsregeling, art. 28.4 van de WUV, opgemaakt 10 aug.
1983.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

��������������������������
�ACTOR: DE UITKERINGSRAAD�
��������������������������
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67.HANDELING:

De toepassing van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers
1940-1945 berust bij de Uitkeringsraad.

BRON HANDELING:

Art. 23.2.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

68.HANDELING:

Omtrent ontwerpen tot wijziging van deze wet, alsmede ontwerpen
van AMVB's en regelen door Onze Minister te stellen ingevolge
deze wet, worden gehoord: de Uitkeringsraad; de Stichting Joods
Maatschappelijk Werk; de Stichting Pelita; de Stichting 1940-
1945.

BRON HANDELING:

Art. 29.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

I. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb.
1984, 94).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

69.HANDELINGEN:
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Wij kunnen bij AMVB:
1. de Raad, genoemd in art. 46, de bevoegdheid verlenen tot het
gelijkstellen van de persoon met het burger-oorlogs-
slachtoffer;
2. de Raad de bevoegdheid verlenen deze wet tevens van toepas-
sing te verklaren op het burger-oorlogsslachtoffer of diens
nabestaanden die Nederlander zijn maar voor het overige niet
voldoen aan de in het 1ste, 2de en 3de lid gestelde eisen;
3. behoudens in nader bij AMVB te regelen gevallen kunnen aan
deze wet geen aanspraken worden ontleend door (...);
4. bepalen wat onder indexcijfer der lonen wordt verstaan en
welke componenten van het procentuele verschil in aanmerking
moet komen of buiten beschouwing moet worden gelaten en indien
daartoe naar Ons oordeel een bijzondere aanleiding bestaat,
kunnen de grondslagen en bedragen, bedoeld in het eerste lid; 5.
een gemiddelde percentage vastgesteld van de premie die wordt
ingehouden ingevolge een der sociale verzekeringswetten; 6.
nadere regelen stellen tot de aard, de duur en de wijze van
verstrekking van de voorzieningen bedoeld in de voorgaande leden
(verpleging/medische verzorging);
7. nadere regelen stellen m.b.t. de bepaling van de financiele
draagkracht van het burger-oorlogsslachtoffer alsmede zonodig
mbt de aard, de duur en de wijze van verstrekking van de
voorzieningen, bedoeld in het eerste lid.
8. regelen stellen omtrent de vergoeding welke verschuldigd is,
indien afschrift wordt verstrekt van de op de beslissing
betrekking hebbende bescheiden.

OPMERKINGEN:

De volgende maatregelen zijn tot stand gekomen:
KB, Stb. 1984, 383 houdende vaststelling van een AMVB bedoeld in
art. 39, vierde lid - KB, Stb. 1984, 384 houdende vaststelling
van een AMVB inz. samenloop wettelijke regelingen bedoeld in
art. 4 - Besluit (art. 33, lid 5) draagkracht burger oor-
logsslachtoffers, Stb. 1984, 385 - Besluit (art. 25, lid 2)
maatstaf aanpassingsmechanismen 1985.
De wijzigingswet van 4 dec. 1989, stb. 564 stelt de aankondi-
gingen van de AMVB's in art.2.2 en 3.6 buiten werking.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 2.2 (b.w. 28.12.1989);
2 = art. 3.6(b.w. 28.12.1989);
3 = art. 4;
4 = art. 25.2&4;
5 = art. 26.3;
6 = art. 32.6;
7 = art. 33.5;
8 = art. 39.4.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
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NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT kaderstellend.......:*

70.HANDELINGEN:

Onze Minister kan nadere regelen stellen:
1. wat moet worden verstaan onder een vorm van duurzaam samen-
leven, alsmede onder kinderen en onder de haren of zijnen laste;
2. m.b.t. de berekening van de ingevolge het eerste lid op de
aldaar bedoelde uitkeringen in te houden bedragen.
3. m.b.t. de vaststelling van de inkomsten uit of in verband met
arbeid of bedrijf en de daarop drukkende verwervingskosten, de
overige inkomsten alsmede mbt de vaststelling en de taxatie van
het vermogen.
4. m.b.t. de bij de aanvraag (van uitkering) over te leggen
bescheiden.
5. In het belang van een goede uitvoering van deze wet kan Onze
Minister nadere regelen stellen.
6. Onze Minister houdt toezicht op de uitgaven, welke verband
houden met de toepassing en uitvoering van het bij of krachtens
deze wet bepaalde. Onze Minister stelt te dien aanzien nadere
regelen.
7. Indien het burger-oorlogsslachtoffer voldoet aan het bepaalde
in het art. 7, onder b, wordt de grondslag vastgesteld met
inachtneming van door Onze Minister te stellen regelen.
8. De Raad kan bij gemotiveerd besluit van het bepaalde in het
eerste lid (namelijk de ingangsdatum van de uitkering) in het
voordeel van de betrokkene afwijken, indien hij (...) een
dergelijke afwijking in een individueel geval noodzakelijk acht.
Onze Minister stelt te dien aanzien nadere regelen.
9. Onze Minister bepaalt, wat onder inkomsten uit arbeid in
beroep of bedrijf, bedoeld in het tweede lid, moet worden
verstaan.
10. Deze inkomsten uit vermogen worden bepaald op een nader door
Onze Minister vast te stellen percentage per jaar van dat
vermogen. Dit percentage wordt herzien indien naar zijn oordeel
belangrijke wijzigingen in het rendement van de staatsleningen
daartoe aanleiding geven. Van het aldus berekende bedrag wordt
een bedrag vrijgelaten, waarvan de hoogte door Onze Minister
wordt bepaald.
11. De periodieke uitkering of de garantie-uitkering van de
uitkeringsgerechtigde (...), wordt vermeerderd met een toeslag
wegens te zijnen laste blijvende premie, welke hij ten hoogste
ter zake van een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in art.
21.1 van de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen
verschuldigd is of zou zijn, indien en voor zover deze premie
meer bedraagt dan het overeenkomstig het bepaalde in de art. 14
en 15 vastgestelde percentage van het verschil tussen de
grondslag en een door Onze Minister vast te stellen bedrag.

OPMERKINGEN:

Op basis van art. 66 (nr. 6) is de "Subsidieregeling dienst-
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verlening voor oorlogsgetroffenen" (Stcrt. 1989, 251) ontstaan.
Regeling betreffende de grondslag, als bedoeld in art. 10.6.
Stcrt. 1984, 164.
Op basis van het art. 10.5 (nr. 9) is de "Regeling betreffende
het begrip inkomen, als bedoeld in het tweede lid, van de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945. Gelet op art.
10, vijfde lid, van deze wet etc." tot stand gekomen.

BRON HANDELINGEN:

1  = art. 9.
2  = art. 26.5.
3  = art. 31.
4  = art. 35.
5  = art. 78.
6  = art. 66.
7  = art. 10.6.
8  = art. 40.
9  = art. 10.5.
10 = art. 28.4.
11 = art. 21.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

71.HANDELINGEN:

1. Het bedrag bedoeld in art. 28.4 wordt door Onze Minister
herzien, indien en voor zover de ontwikkeling van het prijsin-
dexcijfer van de gezinsconsumptie daartoe aanleiding geeft.
2. De grondslagen bedoeld in art. 10 (etc) worden door Onze
Minister telkens herzien (1 jan. & 1 juli).

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 27.
2 = art. 26.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

72.HANDELING:

De Raad kan onder behoud van zijn verantwoordelijkheid en onder
nader door hem te stellen regelen, welke de goedkeuring behoeven
van Onze Minister, het nemen van beslissingen opdragen aan de
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secretaris, bedoeld in art. 48.

OPMERKINGEN:

De "Mandaatregeling secretaris Rubo"; goedgekeurd bij Beschik-
king van de Staatssecretaris WVC, stcrt. 1986, 119 is op basis
van dit art. tot stand gekomen.

BRON HANDELING:

Art. 47.2.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

73.HANDELINGEN:

1. Onze Minister kan beroep van een beslissing instellen bij de
Centrale Raad van Beroep, waarvan hij terstond mededeling doet
aan de belanghebbende en aan de Raad.
2. Onze Minister kan de Raad verzoeken een eenmaal genomen
beslissing in het nadeel van betrokkene te herzien op grond van
de hem in het eerste lid gegeven bevoegdheid. Onze Minister kan
hiervan beroep instellen bij de Centrale Raad van Beroep.
3. Onze Minister kan inzage vorderen van de bescheiden die tot
een beslissing hebben geleid. Hij kan aan de Raad schriftelijke
inlichtingen vragen over de beweegredenen van een beslissing.
Hij kan over een beslissing overleg voeren.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 57.
2 = art. 61.
3 = art. 47.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

74.HANDELING:

Het percentage van de zuivere inkomsten uit het vermogen wordt
door Onze Minister herzien. Het aldus berekende bedrag wordt
door Onze Minister telkens herzien m.i.v. van 1 jan.
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BRON HANDELINGEN:

Besluit draagkracht burger-oorlogsslachtoffers (Stb. 1984, 385);
art. 5.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

75.HANDELING:

Onze Minister bepaalt de zetel van de Raad uitkeringen etc. Bij
KB worden de leden en de plaatsvervangende leden, op voordracht
van Onze Minister, benoemd, geschorst en  ontslagen.

BRON HANDELING:

Art.46.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

�������������������������������������������������������
�ACTOR: DE RAAD UITKERINGEN BURGER-OORLOGSSLACHTOFFERS�
�������������������������������������������������������

76.HANDELING:

De toepassing van deze wet berust bij de Raad uitkeringen
burger-oorlogsslachtoffers.
De Raad neemt op elke aanvraag schriftelijk een met redenen
omklede beslissing en vermeldt daarbij de artikelen van deze wet
die toepassing hebben gevonden. De Raad is gemachtigd in
individuele gevallen van de regels af te wijken.  De  beslis-
singen worden aan de Minister ter kennis gebracht.
De secretaris van de Raad is gemandateerd tot het nemen van
beslissingen

BRON HANDELING:

Art. 6, art. 35, art. 36, art. 38, art. 46, art. 47, art. 49-53.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
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NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

77.HANDELING:

Omtrent ontwerpen tot wijziging van deze wet, alsmede ontwerpen
van AMVB's en regelen door Onze Minister te stellen ingevolge
deze wet, wordt de Raad gehoord, alsmede de Stichting Burger-
oorlogsgetroffenen.

BRON HANDELING:

Art. 80.1.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT adviserend..........:*

J. Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (Stb. Ned.Indië,
1948, 308).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

78.HANDELING:

De Minister kan in de gevallen, waarin de bij of krachtens deze
ordonnantie gegeven voorschriften niet voorzien, zomeede indien
bijzondere redenen daartoe nopen, zoo nodig met afwijking van
die voorschriften, voor ieder geval afzonderlijk of voor meer
gevallen gezamelijk, een beslissing nemen t.a.v. toekenning etc.

OPMERKINGEN:

Op basis van dit artikel: Beschikking van de Minister van
Maatschappelijk Werk van 2 juni 1960, nr. 19278 (Stcrt. 1960,
106) houdende regels omtrent de toekenning van een uitkering op
de voet van de AOR aan nabestaanden van oorlogsslachtoffers die
niet tengevolge van oorlogsletsel zijn overleden.
Bij deze beschikking mag de Commissie pas een uitkering aan
iemand die is overleden door andere oorzaken dan oorlogsletsel,
als zij daartoe gemachtigd is door de Minister.

BRON HANDELING:
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Art. 7.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

79.HANDELING:

Onze Minister benoemt de leden van de Commissie Algemene
Oorlogsongevallenregeling Indonesië

BRON HANDELING:

Art. 6.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

80.HANDELING:

Bij regeringsverordening worden andere voorschriften gegeven
nopens de vrije geneeskundige behandeling en verpleging.

BRON HANDELING:

Art. 8.3.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

��������������������������������������������������������������
�ACTOR: DE COMMISSIE ALGEMENE OORLOGSONGEVALLENREGELING INDO-�
�SIE (COMMISSIE AOR)                                         �
��������������������������������������������������������������

81.HANDELINGEN:

Uitvoering geven aan de Algemene Oorlogsongevallenregeling en de
daarmee samenhangende ordonnanties, cq verordeningen voor zover
het betreft oorlogsslachtoffers en hun nagelaten betrekkingen
van Nederlandse nationaliteit, daarvoor richtlijnen te geven en
beschikkingen te nemen;
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OPMERKINGEN:

De Commissie kan verschillende tegemoetkomingen geven:
1.Voor geneeskundige behandeling(art.8);2.tijdelijke uitke-
ring(art.9);
3.invaliditeitsuitkering(art.10); 4.begrafeniskosten(art.12);
5.uitkering voor nabestaanden(art.13);
6.uitkering ineens(art.14).
De Commissie mag in afwijkende gevallen beslissingen nemen over
de hoogte van de uitkeringen en over uitzonderingsgevallen.
"Besluit van de Commissie AOR van 6 februari 1976 (laatstelijk
gewijzigd op 22 november 1989) houdende voorschriften betref-
fende de vermindering van de uitkeringen wegens door de uitke-
ringsgerechtigden uit anderen hoofde gelijktijdig genoten
inkomsten".

BRON HANDELINGEN:

Besluit 3 juni 1954 (nr. U7736)/Min. van MaWe, art. 1a.

TYPERING

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

82.HANDELING:

Aan Onze Minister voorstellen te doen tot het treffen van
verdere nodige voorzieningen, waartoe de overname door Nederland
van de onderhavige verzorging aanleiding geeft.

BRON HANDELING:

Besluit 3 juni 1954 (nr. U7736)/Min. van MaWe, art. 1b.

TYPERING

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

83.HANDELING:

Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel zal de
Commissie ambtshalve elke beslissing, houdende toekenning of
wijziging ener periodieke uitkering, na verloop van twee jaren,
nadat zij is genomen, aan heroverweging onderwerpen etc.

OPMERKINGEN:
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Beschikking 16 januari 1984 "Algemene bij- en toeslagbeschikking
AOR"

BRON HANDELING:

Art. 43

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

K. Wet Stichting I.C.O.D.O (Stb. 1983, 588)

84.HANDELING:

Onze Minister van CRM wordt gemachtigd mede op te richten de
Stichting Informatie- en Coordinatie-orgaan Dienstverlening
Oorlogsgetroffenen.

BRON HANDELING:

Art. 1.

TYPERING:

FASE       beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

L. Wet op de Pensioen- en Uitkeringsraad (Stb. 1990, 324).

��������������������
�ACTOR: DE MINISTER�
��������������������

85.HANDELINGEN:

1. De omvang en samenstelling van elk der Kamers worden bij AMVB
geregeld.
2. De kosten, gemoeid met de uitvoering van deze wet, komen ten
laste van 'sRijks kas, overeenkomstig bij of krachtens AMVB te
stellen regels en voor zover zij het totaal der goedgekeurde
begroting, bedoeld in art. 22.1, niet overschrijden.
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BRON HANDELINGEN:

1 = art. 11.2.
2 = art. 23.2.

TYPERING:

FASE       beleidsvoorbereiding:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT kaderstellend.......:*

86.HANDELINGEN:

1. De Raad brengt, volgens door Onze Minister te stellen regels
en behoudens bij die regels te bepalen uitzonderingen, de
besluiten welke hij neemt, ter kennis van Onze Minister;
2. Onze Minister kan regels stellen omtrent de in de rekening te
verwerken gegevens, de wijze van verantwoording door de Raad en
de controle door de registeraccountant.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 18.
2 = art. 24.3.

TYPERING   beleidsvaststelling.:*
NIVEAU     algemeen geldend....:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

87.HANDELINGEN:

1. Het bestuur (van de Raad) stelt regels m.b.t. de werkwijze
van de organen van de Raad en van het bureau. Deze regels
behoeven goedkeuring van Onze Minister;
2. Het bestuur stelt, in overeenstemming met de desbetreffende
kamer, regels m.b.t. het nemen van beslissingen als bedoeld in
art. 12, onder b, door de directeur. Deze regels behoeven de
goedkeuring van Onze Minister.
3. Het bestuur stelt regels m.b.t. de vergoeding. Deze regels
behoeven goedkeuring van Onze Minister.
4. Indien het bestuur besluit werkzaamheden, die de uitvoering
van deze wet of een der in art. 3 genoemde wetten betreffen,
door derden te laten uitvoeren behoeft dat besluit de goedkeu-
ring van Onze Minister.
5. Het bestuur stelt een begroting en de rekening van de Raad
vast m.b.t. tot de in art. 3 genoemde wetten en deze wet. De
begroting wordt ingediend voor 1 sept. van het jaar, voorafgaand
aan het jaar waarop deze betrekking heeft. Zij behoeft,
voorzover zij betrekking heeft op deze wet, de goedkeuring van
Onze Minister.
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BRON HANDELINGEN:

1 = art.9.1.
2 = art.9.2.
3 = art.13.
4 = art.16.
5 = art. 22.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT toetsend............:*

88.HANDELINGEN:

1. De voorzitter en de leden van het bestuur, worden op voor-
dracht van Onze Minister, bij koninklijk besluit benoemd,
geschorst en ontslagen;
2. De voorzitters van elk der Kamers worden, op voordracht van
Onze Minister, bij koninklijk besluit benoemd, geschorst en
ontslagen;
3. De leden en plaatsvervangende leden van elk der Kamers worden
benoemd, geschorst en ontslagen door Onze Minister.

BRON HANDELINGEN:

1 = art. 5.2.
2 = art. 11.3.
3 = art. 11.4.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

89.HANDELING:

Onze Minister is belast met het toezicht op de uitvoering van de
in art. 3 genoemde wetten en deze wet. Hij belast door hem aan
te wijzen personen met de uitoefening daarvan. Een van deze dan
wel een door hem aan te wijzen plaatsvervanger is in elk geval
gerechtigd tot het bijwonen van de vergaderingen van het
bestuur.
De besluiten van de Raad worden ter kennis gebracht aan Onze
Minister; Onze Minister kan de Raad aanwijzingen geven; Onze
Minister kan van de Raad inzage of overlegging van bescheiden
vorderen etc.; Onze Minister kan overleg met de Raad plegen nav
bepaalde beslissingen.

BRON HANDELING:
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Art. 17 t/m 21.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     n.v.t...............:*
ACTIVITEIT toezichthoudend.....:*

���������������������������������������
�ACTOR: DE PENSIOEN- EN UITKERINGSRAAD�
���������������������������������������

90.HANDELING:

De Raad is belast met de toepassing en de uitvoering van de
a. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945;
b. Wet uitkeringen burger-oorlogslachtoffers 1940-1945;
c. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945;
d. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers;
e. Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet.

BRON HANDELING:

Art. 3.

TYPERING:

FASE       uitvoering..........:*
NIVEAU     beschikkend.........:*
ACTIVITEIT uitvoerend..........:*

III.6 Samenvatting van de geïnventariseerde handelingen.

Samenvattend kan aan de hand van het onderzoek worden gesteld:
A. De Ministers van respectievelijk het Ministerie van Maat-
schappelijk Werk, CRM en WVC moe(s)ten de volgende handelingen
op zich nemen:

1. het voorbereiden van algemene maatregelen van bestuur (of   
   KB's met algemene strekking).
2. het opstellen van ministeriële regelingen.
3. het bepalen van een berekeningsnorm aan de hand waarvan de  
   hoogte van de pensioenen en uitkeringen wordt bepaald.
4. het in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.
5. het toezichthouden op/controleren van de beslissingen van   
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   de uitvoeringsorganen en hun uitgaven.

ad. 1 en 2. In een aantal gevallen zijn er algemene maatregelen
van bestuur en ministeriële regelingen aangekondigd, maar deze
zijn nooit tot stand gekomen.
De Minister wordt in de verschillende wetten voorgeschreven om
bij het ontwerpen van de wijzigingen van de wetten, alsmede het
ontwerpen van AMVB's en ministeriële regelingen de uitvoe-
ringsorganen en verschillende particuliere organisaties te
horen. (Wet buitengewoon pensioen, art. 3: de Buitengewone
Pensioenraad en de Stichting 1940-1945; Wet buitengewoon
pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers, art. 2, lid drie: de
Buitengewone Pensioenraad; Wet uitkeringen vervolgingsslachtof-
fers, art. 29: Uitkeringsraad, Stichting Joods Maatschappelijk
Werk, Stichting Pelita, Stichting 1940-1945; de Wet uitkeringen
Burger-oorlogsslachtoffers, art. 80, lid één: de Buitengewone
Pensioenwet, Stichting Burger-oorlogsgetroffenen; de Wet
buitengewoon pensioen Indisch verzet, art. 5, lid één: de
Buitengewone Pensioenraad, Commissie Indisch Verzet, Stichting
Pelita)

ad. 3. De bepaling hiervan wordt in veel gevallen per jaar of
zelfs halfjaarlijks geregeld door middel van wetswijzigingen,
algemene maatregelen van bestuur of ministeriële regelingen.

ad. 4. De wetgever geeft de Minister de mogelijkheid tegen een
beslissing van een beslissingsorgaan in beroep te gaan bij de
Centrale Raad van Beroep.

ad. 5. In de oorspronkelijke wetgeving op het gebied van de
oorlogsslachtoffers waren de uitvoeringsorganen geheel autonoom.
De Minister had geen enkele bevoegdheid om een aanwijzing te
geven hoe over een concreet geval beslist moest worden en hij
was dus voor deze beslissingen niet verantwoordelijk.
Mede door de verstrengeling van de uitvoeringsorganen met het
administratieve apparaat van het Algemeen burgerlijk pensioen-
fonds werd de controle op de verrichte werkzaamheden bemoei-
lijkt.
Bij wetswijzigingen in 1977 kreeg de Minister de mogelijkheid
zich op de hoogte te stellen van de achtergronden die tot een
bepaalde beslissing van de belissingsorganen hadden geleid. Hij
kon daarover overleg plegen.  De uiteindelijke beslissingsbe-
voegdheid bleef onverlet bij de uitvoeringsorganen.
Bij dezelfde wetswijziging werd ingelast dat de Minister
toezicht houdt op de uitgaven, welke verbonden waren aan de
uitvoering van de wetten.

B. De Raden moesten de uitvoering van de wet- en regelgeving op
zich nemen en in de voorkomende gevallen de Minister adviseren
bij de totstandkoming van die wet- en regelgeving.

III.7 De procedures volgens de vigerende wet- en regelgeving.
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(zoals die golden tot de instelling van "de Pensioen- en Uitke-
ringsraad", Stb 1990, 324)

a. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945.

Artikel 1 van de Wet buitengewoon pensioen omschrijft de
verzetsslachtoffers als volgt:
"zij die tijdens de vijandelijke bezetting van het Rijk in
Europa door daad of houding hebben deelgenomen aan het binnen-
lands verzet, met inbegrip van hen, die deel uitmaakten van de
Binnenlandse Strijdkrachten en daadwerkelijk hebben deelgenomen
aan de strijd tegen de vijandelijke bezettende macht van het
Rijk in Europa."
Het aantal pensioenem volgens de Wet buitengewoon pensioen

AANTAL PENSIOENEN

1955 �� ca. 4950
1965 �� ca. 5170
1975 �� ca. 7100
1982 �� ca. 9700
1990 �� ca. 8550

De aanvrager richt zich tot de Buitengewone Pensioenraad.
De Buitengewone Pensioenraad verwittigt de Stichting 1940-1945,
die de aanvrager een serie vragenformulieren toestuurt. De
Stichting wil zo een beeld krijgen van de aard en omvang van het
verzetswerk. De gegevens worden door de Stichting nagetrokken.
(Waarbij het Informatiebureau van het Nederlandse Rode Kruis
en/of het RIOD en eventueel andere instanties om informatie kan
worden gevraagd)
De Stichting 1940-1945 stelt op basis van deze gegevens een
rapport samen omtrent de deelname aan het verzet, het "ver-
zetsrapport". Naar aanleiding van dit rapport geeft de Centrale
Hoofdbestuurscommissie van de Stichting 1940-1945 geeft een
verzetsverklaring af (conform artikel 4 van de Wet Buitengewoon
Pensioen). Tevens doet deze Commissie een uitspraak of de
aanvrager zich niet onwaardig heeft gedragen.
Verzets- en waardigheidsverklaring en het verzetsrapport worden
naar de Buitengewone Pensioenraad gezonden.
De raad onderzoekt het verband tussen de invaliditeit en de
verzetsdaden. Bij gebleken causaliteit stelt de raad het
invaliditeitspercentage vast.
De Buitengewone Pensioenraad stelt de pensioengrondslag vast op
basis waarvan het pensioen berekend wordt.
De Stichting 1940-1945 betaalt de pensioenen uit. 
Heeft de aanvrager bezwaar tegen de beslissing van de Buiten-
gewone Pensioenraad, dan kan hij een bezwaarschrift indienen bij
de Buitengewone Pensioenraad. Bij negatieve beschikking op het
bezwaarschrift heeft de aanvrager nog de mogelijkheid nog de
mogelijkheid in beroep te gaan bij de Centrale Raad van Beroep.
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De Centrale Raad treedt op als rechter 'in eerste en enige
aanleg'. Gezien het feit dat de Wet Buitengewoon Pensioen
aansloot bij de militaire pensioenwetten kon men direct in
beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.

b. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers

Artikel 1 van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogs-
slachtoffers geeft als omschrijving van de zeelieden op wie de
wet betrekking heeft: "de kapitein of schepeling, een vrouwe-
lijke schepeling inbegrepen, die, Nederlander zijnde, deel
uitmaakte van de bemanning van een zeevaartuig op enig tijdstip
gedurende het tijdvak van 1 September 1939 t/m 2 maart 1946 of
van een zeevissersvaartuig op enig tijdstip gedurende het
tijdvak van 1 september 1939 t/m 15 december 1945." Gedurende
deze periode bestond de "vaarplicht" op grond van het
Vaarplichtenbesluit 1942 (11 maart 1942, Stb. 1942, C 19).
In 1990 werden er 1048 pensioenen uitgekeerd op basis van de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers.

Behoudens de tussenkomst van de Stichting 1940-1945 is de
aanvraag-procedure bij de Buitengewone Pensioenfonds gelijk aan
die van de Wet Buitengewoon Pensioen.

c. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet

In artikel 2, lid twee worden degenen aangeduid die aanspraak op
een pensioen kunnen doen: "zij, die verzet hebben gepleegd tegen
de vijandelijke bezettende macht van het Rijk in Azië". Onder
verzet verstaat de wet, artikel 2. eerste lid, sub a: "verzet:
activiteiten welke na de capitulatie van het Koninklijk
Nederlandsch-Indisch Leger, anders dan in militair verband,
werden verricht met het oogmerk door daad of houding afbreuk te
doen aan de militaire of ideologische doeleinden van de bezetter
zonder dat daarbij persoonlijk gewin of andere persoonlijk gewin
of andere persoonlijke motieven een rol speelden en welke een
zekere mate van duurzaamheid of intensiteit inhielden en waaraan
voor betrokkene een duidelijk risico verbonden."
In 1990 werden er 122 pensioenen uitgekeerd op basis van de Wet
buitengewoon pensioen Indisch verzet.

De aanvraag wordt ingediend bij de Buitengewone Pensioenraad. De
aanvrager wordt door de Stichting Pelita bijgestaan bij de
invulling van de verklaring over de verzetsdeelname. De Stich-
ting Pelita onderzoekt de verzetsactiviteiten en brengt hiervan
rapport uit. De Commissie Indisch Verzet geeft op basis van dit
rapport een verklaring af over verzetsdeelname en waardigheid.
De Buitengewone Pensioenraad beslist over deelneming aan het
verzet en de waardigheid en stelt de betrokkene daarvan
schriftelijk in kennis.
Als de beslissing in het voordeel van de aanvrager uitvalt,
wordt er een medische beoordeling gemaakt. De Buitengewone
Pensioenraad beslist of er sprake is van verzetsinvaliditeit en
stelt het invaliditeitspercentage vast.
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De Buitengewone Pensioenraad stelt vervolgens de pensioen-
grondslag vast.
De procedure wordt afgerond door de aanvrager een toekennings-
beschikking te sturen.
Het Algemeen burgerlijk pensioenfonds verzorgt de bereking en de
betaling van het pensioen.
Tegen iedere beslissing kan bezwaar worden gemaakt door een be-
zwaarschrift in te dienen bij de Buiengewone Pensioenraad. Op
basis hiervan neemt de Raad een nieuwe beslissing. De aanvrager
heeft de mogelijkheid tegen deze nieuwe beslissing in beroep te
gaan bij de Centrale Raad van Beroep. De Stiching Pelita kan
advies en hulp geven bij bezwaar- en beroepsprocedures.
De Commissie Indisch Verzet is een onafhankelijkheid orgaan die
moet beoordelen of de aanvragers daadwerkelijk verzetsdaden
hebben geplaagd en zij beoordeelt of de aanvrager zich niet
schuldig heeft gemaakt aan onwaardig gedrag ten aanzien van
Nederland.

d. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.

De Wet is bedoeld voor hen, die werden vervolgd wegens hun ras,
geloof of hun wereldbeschouwing en voor nabestaanden van
overleden vervolgden.
In 1990 waren er 20.053 uitkeringen op basis van de Wet uitke-
ringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945.

De Uitkeringsraad past de wet toe.
De aanvraag van een uitkering wordt bij de Uitkeringsraad
ingediend.
De aanvrager wordt bij zijn aanvraag begeleid door één van de
drie volgende instellingen:
-Stichting Joods Maatschappelijk Werk,
-Stichting Pelita,
-Stichting 1940-1945.
De sociaal rapporteurs van deze stichtingen bezoeken de aanvra-
gers en maken een "sociaal rapport" op, dat naar de Uitke-
ringsraad wordt gstuurd.
De Uitkeringsraad vormt hiervan een dossier en begint met het
onderzoek of de aanvrager inderdaad vervolging in de zin der wet
heeft ondergaan. De Uitkeringsraad raadpleegt daartoe diverse
instellingen. Vervolgens wordt de geneeskundige adviseur van de
Uitkeringsraad gevraagd onderzoek te doen naar de klachten van
de aanvrager.
Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan wordt er een rapportage
opgesteld over de financiële situatie
van de aanvrager in het verleden en heden (dit ter bepaling
van de uitkeringsgrondslag). Dit financiële rapport wordt
opgesteld door een aparte afdeling van de Stichting 1940-1945.
Op basis van de verzamelde gegevens beslist de Uitkeringsraad.
Deze beslissing wordt in de vorm van een beschikking aan de
aanvrager toegezonden. De beslissingen worden in afschrift aan
Onze Minister gezonden.
De aanvraag kan ook worden afgewezen. De aanvrager kan dan een
bezwaarschrift sturen naar de Uitkeringsraad. Als de Uitke-



78

ringsraad over het bezwaarschrift negatief beschikt, kan de
aanvrager in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.
Op grond van art. 61, lid 2b kan de Minister van WVC de Centrale
Raad van Beroep verzoeken een door de Raad gedane uitspraak in
het nadeel van de betrokkene te herzien.
Bij wetswijziging van 6 juli 1983, Stb. 350 werd de voorberei-
ding en uitwerking van de beslissingen overgedragen aan het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Redenen daarvoor waren o.a.
dat bij de behandeling van aanvragen en bezwaarschriften
aanzienlijke achterstanden waren ontstaan en dat de Stichting
1940-1945 haar WUV-taken wilde afstoten om zo meer tijd te
krijgen voor haar taak mbt de verzetsinvaliden en hun nabe-
staanden.
De Uitkeringsraad fungeerde als "policy-making board" voor de
door het fonds uit te voeren werkzaamheden. De Uitkeringsraad
kon, onder behoud van zijn verantwoordelijkheid zowel aan de
secretaris als aan een in dienst van het Algemeen burgerlijk
pensioenfonds zijnde ambtenaar opdragen namens hem beslissingen
te nemen.
Het Algemeen burgerlijk pensioenfonds vormde binnen zijn orga-
nisatie een afdeling WUV, welke - in grote trekken - de werk-
zaamheden uitvoerde die daarvoor door het secretariaat van
Uitkeringsraad en de Stichting 1940-1945 tbv de uitvoering van
de WUV worden verricht. Het bij secretariaat van de Uitke-
ringsraad en de Stichting 1940-1945 voor de uitvoering van de
WUV werkzame personeel ging over in dienst van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds.
Het Algemeen burgerlijk pensioenfonds droeg zorg voor het
opstellen van de voor de Uitkeringsraad noodzakelijke genees-
kundige adviezen.
Het fonds moest de Uitkeringsraad ook in beleidsmatig opzicht
mede ondersteunen en terzake voorbereidende werkzaamheden
verrichten. Verder moest het fonds de ontwikkeling van wet- en
regelgeving stimuleren.                               

e. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945

Als burger-oorlogsslachtoffer wordt erkend diegene die als
burger door of in verband met oorlogsomstandigheden lichamelijk
of geestelijk letsel heeft opgelopen en die daardoor blijvend
invalide is geworden of is overleden.
In 1990 werden er 3.508 uitkeringen op basis van de Wet uitke-
ringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 uitgekeerd.

De Raad uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers past de wet toe.
De aanvraag voor een uitkering moet worden gedaan bij de Raad
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers, die een autonome positie
inneemt. Het secretariaat van de Raad wordt geïncorporeerd in
het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. De secretaris en de
geneeskundig adviseur worden uit de dienst van het Algemeen
burgerlijk pensioenfonds aangewezen.
De Raad informeert bij de gemeente, het Ministerie van Justitie
en het Nederlandse Rode Kruis omtrent de personalia en het
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oorlogsverleden van de aanvrager.
Er wordt door een rapporteur, betaald door het Abp een sociaal
rapport opgemaakt omtrent de aard en de gevolgen van de oor-
logscalamiteit en de levensomstandigheden van de aanvrager voor,
tijdens en na de oorlogsjaren. De geneeskundig adviseur maakt
een rapport op waarin hij een oordeel geeft of de klachten van
het burger-oorlogsslachtoffer veroorzaakt zijn door
oorlogsletsel. Voor zover nodig wordt er eveneens een financieel
rapport opgsteld door een rapporteur in dienst van het Abp.
Mocht de beslissing negatief uitvallen dan kan de aanvrager een
klaagschrift indienen bij de Centrale Raad van Beroep.
De Minister kan in het belang van de wet, beroep instellen bij
de Centrale Raad van Beroep. 
Als de Minister de wet wil wijzigen of AMVB's wil ontwerpen,
moet hij niet alleen de Raad horen maar ook de Stichting Burger-
oorlogsgetroffenen (art. 80, lid één).

f. Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (AOR)

Deze regeling geldt voor burger-oorlogsgetroffenen, alsmede voor
dienst- en reserveplichtige militairen van het Koninklijk
Nederlands Indisch Leger, die in het voormalig Nederlands-Indië
oorlogsletsel hebben opgelopen. (onder oorlogsletsel is voorts
te verstaan het letsel aan een persoon overkomen gedurende
internering, krijgsgevangenschap, gedwongen tewerkstelling door
het Japanse bezettingsleger en van de ongeregeldheden,
veroorzaakt door het optreden van extremisten.) Ook nabestaanden
kunnen aanspraak doen op deze regeling.
In 1990 werden er 1.291 uitkeringen op basis van de Algemene
Oorlogsongevallenregeling Indonesië uitgekeerd.

De aanvrager richt zijn aanvraag aan de Commissie AOR. Na
ontvangst stelt het secretariaat van de Commissie AOR een
onderzoek in naar:
1. de oorzaak en aard van het voorval.
2. de identiteit en de verblijfplaats van de getroffene.
3. het door het voorval veroorzaakte letsel.
4. de namen en de woonplaatsen van de nabestaanden, die inge-
volge deze ordonnantie enige aanspraak op tegemoetkoming kunnen
hebben.
5. het bedrag, dat krachtens het bepaalde bij artikel 16 als
grondslag voor de berekening van de uitkeringen moet worden
genomen.
6. het bedrag en de aard van de inkomsten, die degenen, die
aanspraak op enige uitkering maken, na het ontstaan van het
oorlogsletsel toevloeien.
Vanaf 1986 werden alle werkzaamheden van het secretariaat van de
Commissie overgenomen door de Stichting Administratieve
Indonesische Pensioenen. Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
verzorgde de administratie.
Alle tegemoetkomingen worden door de Commissie vastgesteld en
toegekend, behalve die tegemoetkomingen waarvoor machtiging van
de Minister noodzakelijk is.
Van de beslissing doet de Commissie schriftelijk mededeling aan
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de rechthebbende.
De betaalbaarstelling werd in eerste instantie verzorgd door de
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen. In 1976 werd
deze taak overgenomen door de Stichting 1940-1945. Vanaf 1983 is
het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds belast met deze taak.

III.8 Resumé

Op dit moment zijn de volgende wetten- met bijbehorende regel-
geving - en één regeling vigerend:

1. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313).
2. Wet buitengewoon pensioen Zeelieden Oorlogsslachtoffers 

       (Stb. 1947,
H 420).
3. Wet buitengewoon pensioen Indisch Verzet (Stb. 1986, 360).
4. Wet Uitkeringen vervolgingssslachtoffers 1940-1945 (Stb. 

  

     1972, 669).
5. Wet Uitkeringen Burger-oorlogsslachtoffers (Stb. 1984, 94).
6. Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië. (Stb. Ned.In  
   dië, 1946, 48).

De huidige wet- en regelgeving is te verdelen in de volgende
categorieën: 1. de wetten voor verzetsdeelnemers en zeelieden,
slachtoffers ingevolge de eigen daad en houding; 2. wetten voor
vervolgden, slachtoffers als gevolg van de bezetter niet
welgevallige eigen hoedanigheid zoals ras, geloof etc; 3. wetten
voor algemene oorlogsslachtoffers, slachtoffers door uiterlijk
oorlogsgeweld.
Aanvankelijk kende men slechts twee categorieën: 1. de ver-
zetsdeelnemers en vaarplichtige zeelieden; 2. de overige
oorlogsslachtoffers.

De Wetten buitengewoon pensioen zijn pensioenregelingen uit-
gaande van het fictieve dienstverband van de verzetsdeelnemers
met de Nederlandse overheid.
De Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers en de Wet burger-
oorlogsslachtoffers zijn uitkeringsregelingen uitgaande van het
beginsel van de solidariteitsgedachte t.a.v. in nood verkerende
burgers.
De beslissingen op basis van de buitengewone pensioenwetten
worden genomen door de Buitengewone pensioenraad, die in 1990
opging in de Pensioen- en Uitkeringsraad.
De beslissingen op basis van de Wet uitkeringen vervolgings-
slachtoffers en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers
worden respectievelijk genomen door de Uitkeringsraad en de Raad
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers; beide raden gingen in
1990 op in de Pensioen- en Uitkeringsraad.
De beslissingen op basis van de Algemene Oorlogsongevallenre-
geling Indonesië werden vanaf 1954 door de toen ingestelde
Commissie AOR genomen.
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Vanaf 1965 was er een Rijksgroepsregeling Oorlogsslachtoffers
gebaseerd op de Algemene Bijstandswet die later uiteen viel in
een wet- en regelgeving t.a.v. vervolgingsslachtoffers en in een
wet- en regelgeving t.a.v. de burger-oorlogsslachtoffers en in
1984 verviel bij de totstandkoming van de Wet uitkeringen
burger-oorlogsslachtoffers.
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HOOFDSTUK IV HET BELEID T.A.V. DE IMMATERIELE HULPVERLENING   
                     EN DE BEVORDERING VAN HET SOCIAAL-EDUCATIEF
KADER INZAKE DE OORLOGSGETROFFEN

Omstreeks 1970 kwam men tot het besef dat er eveneens behoefte
was aan immateriële hulpverlening. Men verwachtte dat het aantal
hulpzoekenden met onverwerkte oorlogsproblemen groter zou
worden.
De regering reageerde door het instellen van een Werk- en
Adviescollege: "Werk- en Adviescollege immateriële hulpverlening
aan verzetsdeelnemers en door de bezetters vervolgden wegens
ras, geloof of wereldbeschouwing, alsmede aan hen die tengevolge
van bombardementen, ordemaatregelen, tewerkstelling en
dergelijke schade aan hun gezondheid hebben opgelopen." (het
WAC).
Het college kreeg tot taak ten behoeve van bovengenoemde groepen
oorlogsgetroffenen de inzichten in hun problemen te verkennen en
te verdiepen en daarop aansluitend het goed functioneren van de
voorzieningen te bevorderen om vervolgens te komen tot een
betere aansluiting van deze voorzieningen met elkaar.
In het interim-rapport van het WAC in 1977 was één van de
aanbevelingen het instellen van een centraal orgaan: het
Informatie- en Coördinatieorgaan Dienstverlening Oorlogsge-
troffenen. Dit orgaan zou in een stichtingsvorm moeten opereren.
Het I.C.O.D.O. zou als taken moeten krijgen: - documentatie,
informatie en voorlichting; - bevordering van scholing, onder-
zoek en samenwerking; - coördinatie en organisatie.
In 1979 werd de Stichting een feit, eerst nog met een voorlopig
karakter. In 1983 kreeg de Stichting I.C.O.D.O. de vereiste
wettelijke basis. In de statuten staat als doel van de Stich-
ting: a. het bevorderen van de doeltreffendheid van de dienst-
verlening aan oorlogsgetroffenen en het coördineren van die
dienstverlening; b. het verstrekken van informatie omtrent,
regelingen en procedures, die voor oorlogsgetroffenen van belang
zijn, als ook omtrent hulpverleningsmogelijkheden.
De Stichting werd geheel door de overheid gesubsidieerd.
De overheid subsidiërde daarnaast ad-hoc instellingen die hulp
verleenden aan oorlogsgetroffenen op basis van de in 1989
aangenomen subsidieregeling dienstverlening voor oorlogsge-
troffenen.
Op het Ministerie werd in 1982 een Bureau Immateriële Hulpver-
lening Oorlogsgetroffenen opgericht dat eerst viel onder de
Directie Maatschappelijke Dienstverlening en in 1985 bij de
Directie Verzetsdeelnemers en Vervolgden werd gebracht. (In 1990
werd het Bureau ondergebracht bij de Hoofdafdeling Bestuurlijke
en Immateriële Zaken [onderdeel van de Directie
Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen] en
vernoemd tot "Sector Immateriële Zaken"

In 1985 werd in de begroting het beleidsterrein in vier onder-
delen uiteengelegd: de wetgeving en de daarmee verbonden
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materiële voorzieningen, de uitvoeringsorganisatie van deze
wetten, de immateriële dienstverlening en de bewustwording van
met name de jongere generaties van de gevolgen van het oor-
logsgebeuren voor deze tijd en de toekomst. Deze uitbreiding van
het beleid werd in de omschrijving van de taak van de Directie
Verzetsdeelnemers en Vervolgden overgenomen.
Het gevolg van deze beleidsopvatting was dat de overheid het
Nationaal Comité 4 en 5 mei, de jeugdvoorlichting op het
beleidsterrein van oorlogsgetroffenen en nationale verzetsmusea
en herinneringscentra ging subsidiëren. De Begrotingswet diende
als basis voor deze uitgaven.

HOOFDSTUK V BELANGENORGANISATIES VAN DE OORLOGSGETROFFENEN

De belangrijkste belangenorganisaties van oorlogsgetroffenen:

- Stichting I.C.O.D.O.
- Stichting 1940-1945
- Stichting Joods Maatschappelijk Werk
- Stichting Pelita
- Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen
- Nederlands Auschwitz Comité
- Nederlandse Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen uit de    
  bezettingstijd
- Stichting Vriendenkring van Oud-Natzweilers
- Vereniging Landelijke Kontakt-Groep Verzetsgepensioneerden   
  1940-1945
- Nationale Federatieve Raad van het Voormalig Verzet Neder    
  land
- Groep van der Heul
- Stichting Dienstverlening Verzetsdeelnemers
- Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
- Stichting Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers
- Stichting samenwerkend Verzet 1940-1945
- Stichting Vriendenkring van Oud-Dachau-ers
- De Indische Pensioenbond (reageerde, maar was niet uitgeno-  
  digd)

In de Gids voor materiële en immateriële hulpverlening aan
oorlogsgetroffenen - een uitgave van de Stichting I.C.O.D.O. -
wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste belangenorga-
nisaties en hulpverleningsorganisaties.

Onder de huidige archiefwet vallen alleen de archiefbescheiden,
die door de overheidsorganen ontvangen of opgemaakt zijn en naar
hun aard bestemd daaronder te berusten. De archiefbescheiden van
de bovenstaande instellingen vallen derhalve niet onder de
archiefwet en zullen niet nader worden onderzocht.
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Bijlage 1.

DATABASE-FORMULIER VOOR DE INVENTARISATIE VAN DE HANDELINGEN UIT
WET- EN REGELGEVING.

NUMMER:

HANDELINGEN:

BRON HANDELINGEN:

OPMERKINGEN:

TYPERING:

FASE beleidsvoorbereiding:
beleidsvaststelling.:
uitvoering..........:

NIVEAU algemeen geldend....:
beschikkend.........:
n.v.t...............:

ACTIVITEITtoezichthoudend.....:
adviserend..........:
kaderstellend.......:
coördinerend........:
uitvoerend..........:
toetsend............:
onderzoekend........:
inspecterend........:
basisregistrerend...:
         


