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In deze brochure vindt u informatie over de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) en de Wet
uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).
Deze wetten bieden financiële ondersteuning aan mensen die
in de Tweede Wereldoorlog in Europa of Azië zijn vervolgd
(Wuv), of als burger zijn getroffen door oorlogsgeweld
(Wubo). Iemand kan ondersteuning krijgen als hij of zij
blijvende geestelijke of lichamelijke gezondheidsschade aan
deze oorlogservaringen heeft overgehouden. Ook weduwen,
weduwnaars en minderjarige volle wezen van
oorlogsgetroffenen kunnen ondersteuning krijgen.
De Wuv en de Wubo zijn gebaseerd op bijzondere solidariteit met
de getroffenen. De wetten worden gefinancierd met Nederlands
belastinggeld en zijn geen schadevergoeding van de Duitse of
Japanse overheid.

Welke informatie kunt u in deze brochure vinden?
In deze brochure staat:
-- wie ondersteuning kan krijgen;
-- welke financiële ondersteuning u kunt krijgen;
-- hoe u de ondersteuning kunt aanvragen;
-- wat er tijdens de behandeling van uw aanvraag gebeurt;
-- wanneer u de beslissing kunt verwachten;
-- wie verantwoordelijk is voor de beslissing.

Wie kan financiële
ondersteuning krijgen?

U kunt financiële ondersteuning krijgen als u:
-- tijdens de Tweede Wereldoorlog vervolging heeft ondergaan of als burger
bent getroffen door oorlogsgeweld;
-- aan deze oorlogsgebeurtenissen blijvende gezondheidsschade heeft
overgehouden;
-- valt onder de voorwaarden van nationaliteit en waardigheid.
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Ook de weduwe of weduwnaar van iemand die door vervolging of
oorlogsgeweld is omgekomen, kan financieel ondersteund worden.
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Wat is vervolging?
Bij vervolging gaat het meestal om vrijheidsberoving in bewaakte kampen, of
om onderduik om hieraan te ontkomen. In Europa vond vervolging
voornamelijk plaats vanwege ras of geloof, in het voormalige NederlandsIndië vanwege Nederlandse afkomst of Europese gezindheid. Voor
slachtoffers van vervolging is de Wuv bedoeld.
Wat is oorlogsgeweld?
Onder oorlogsgeweld vallen uiteenlopende gebeurtenissen. Voorbeelden zijn
directe betrokkenheid bij bombardementen of beschietingen, internering in
bewaakte kampen, dwangarbeid en confrontatie op jeugdige leeftijd met
mishandeling van anderen. Verwonding door ontploffende munitie of ander
oorlogstuig uit de Tweede Wereldoorlog valt ook onder oorlogsgeweld, zelfs
als dit nu nog gebeurt. Voor burgers die door oorlogsgeweld zijn getroffen is
de Wubo bedoeld.
Slachtoffers van de ongeregeldheden tijdens de naoorlogse Bersiap-periode
(15 augustus 1945 tot 27 december 1949) in Nederlands-Indië vallen ook
onder de Wubo. Bij ongeregeldheden valt te denken aan betrokkenheid bij
beschietingen en rellen, evacuaties onder levensbedreigende
omstandigheden en gedwongen verblijf in extremistenkampen.
Blijvende gezondheidsschade
U kunt alleen financiële ondersteuning krijgen bij blijvende geestelijke of
lichamelijke gezondheidsschade die is ontstaan door de vervolging of ander
oorlogsgeweld.
Nationaliteit
Voor vervolgden geldt dat zij óf tijdens de oorlog Nederlander of Nederlands
onderdaan waren óf op Nederlands grondgebied vervolging hebben ondergaan
en later Nederlander zijn geworden. Voor burger-oorlogsslachtoffers geldt dat
zij tijdens de oorlog Nederlander of Nederlands onderdaan waren én op de
datum van de aanvraag nog steeds de Nederlandse nationaliteit hebben.
Onwaardigheid
Wie zich in de Tweede Wereldoorlog onwaardig heeft gedragen, bijvoorbeeld
door collaboratie met de vijand, is uitgesloten van financiële ondersteuning.
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Uitzonderingen
Bij hoge uitzondering kan ook iemand die niet precies onder de voorwaarden
valt financiële ondersteuning krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als u als kind in de
oorlog een ouder heeft verloren door vervolging en u daaraan blijvende
gezondheidsschade heeft overgehouden.
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De Wuv en de Wubo bieden financiële ondersteuning in de vorm van:
-- uitkeringen;
-- bijdragen in kosten.
De Wubo biedt daarnaast een toeslag ter verbetering van de
levensomstandigheden.
Uitkeringen
De uitkering garandeert een individueel vastgesteld inkomen. Dit gegarandeerde
inkomen is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden. Uw overige
inkomsten als AOW en particulier pensioen worden door de uitkering maandelijks
aangevuld als deze lager zijn dan het gegarandeerde inkomen. De uitkering is
geen schadevergoeding voor gemiste kansen of verloren bezittingen en geen
smartengeld voor ondergaan leed.
Als vervolgde kunt u een uitkering krijgen, als u door de oorlog gezondheidsschade heeft opgelopen. Als deze schade al tijdens uw werkzame leven is
opgetreden, is uw arbeidsverleden mede bepalend voor de hoogte van de
inkomensgarantie. Als de gezondheidsschade pas na uw pensionering is
opgetreden, krijgt u een uitkering als u minder functioneert dan uw
leeftijdsgenoten. Deze uitkering wordt dan gebaseerd op het wettelijk
minimum.
Als burger-oorlogsslachtoffer krijgt u een uitkering als u door de gezondheidsschade als gevolg van oorlogsgeweld tijdens uw werkzame leven in inkomen
achteruit bent gegaan. Als u reeds bent gepensioneerd, kunt u een zogeheten
garantie-uitkering krijgen als uw gezinsinkomen lager is dan het sociaal
minimum.
Als weduwe of weduwnaar van een oorlogsslachtoffer krijgt u een uitkering
als het overlijden van uw partner een direct gevolg was van vervolging of
oorlogsgeweld, of als uw partner op het moment van overlijden reeds een
uitkering kreeg. Voor de weduwe of weduwnaar gelden er tevens voorwaarden
op het gebied van waardigheid. Bij de Wubo zijn er aanvullende voorwaarden
op het gebied van nationaliteit, leeftijd en het aantal jaren van huwelijk of
samenwoning.
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Bijdragen in kosten
Als u kosten maakt vanwege gezondheidsschade die door de oorlog is
ontstaan, kunt u een bijdrage in deze kosten krijgen. Hierbij kunt u denken
aan medische behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten.
De bijdrage blijft beperkt tot de kosten die niet door uw verzekering of een
andere instantie worden vergoed. De bijdrage gaat in op de eerste dag van
de maand waarin u deze heeft aangevraagd. Meer informatie over bijdragen
in kosten voor voorzieningen kunt u vinden in de gelijknamige brochure
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(zie ook: www.svb.nl/wvo). Weduwen of weduwnaars kunnen geen bijdrage
in kosten krijgen.
Toeslag (artikel 19 Wubo)
Ieder erkend burger-oorlogsslachtoffer met gezondheidsschade door
oorlogsgeweld krijgt maandelijks een toeslag in de vorm van een belastingvrij
bedrag. Als daarnaast ook een uitkering is toegekend, kan dit gevolgen
hebben voor de hoogte van de toeslag.
Ingangsdatum
De ingangsdatum van de financiële ondersteuning is de eerste dag van de
maand waarin u deze heeft aangevraagd.
Alleen erkenning aanvragen?
Als u op dit moment geen blijvende gezondheidsschade heeft of geen
financiële ondersteuning nodig heeft, kunt u verzoeken om alleen als vervolgde
of oorlogsgetroffene te worden erkend.

Hoe dient u een
aanvraag in?

Schriftelijke aanvraag
Om ondersteuning te krijgen doet u een schriftelijke aanvraag bij de Afdeling
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, Antwoordnummer 10340, 2300
WB te Leiden. Vermeld in de ondertekende brief uw naam en adres, de datum
en waarvoor u een aanvraag doet. De weduwe of weduwnaar van een
vervolgde of burger-oorlogsslachtoffer met een uitkering hoeft geen aanvraag
in te dienen. Wij nemen dan zelf contact op.
Gemachtigde
Als u iemand wilt machtigen om uw zaken waar te nemen, vermeld dan ook de
naam en het adres van de gemachtigde. Wij corresponderen daarna met uw
gemachtigde.
Formulieren
Nadat uw brief bij ons is binnengekomen, sturen wij u of uw gemachtigde
een algemeen aanvraagformulier met het verzoek dit in te vullen. Als wij dit
formulier hebben teruggekregen ontvangt u nog een tweede formulier.
Dit formulier bevat vragen over uw medische gegevens.
Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren kunt u ons bereiken
via (071) 535 68 88.
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Sociaal rapport
Om uw aanvraag te kunnen behandelen hebben wij informatie nodig over uw
oorlogservaringen, uw persoonlijke omstandigheden en uw gezondheid.
Die informatie wordt verzameld in een uitgebreid gesprek met een rapporteur.

De uitkeringswetten voor oorlogsgetroffenen

6 van 9

Als u wilt kan een familielid of bekende bij het gesprek aanwezig zijn. Van het
gesprek wordt een rapport gemaakt waarvan u een afschrift krijgt.
In Nederland wordt de rapportage verzorgd door een instelling die is
gespecialiseerd in het begeleiden van aanvragen. Daarnaast informeert deze
instelling u over de wetten en over ondersteuning door maatschappelijk
werkers. De adresgegevens van de verschillende begeleidende instellingen
vindt u achter in deze brochure.
In het buitenland wordt de rapportage meestal verzorgd door een
medewerker van de ambassade of het consulaat. Dit gesprek kan ook
telefonisch plaatsvinden.

Wat gebeurt er tijdens
de behandeling van uw
aanvraag?

Na ontvangst van de formulieren en het sociaal rapport onderzoeken wij of u
financiële ondersteuning kunt krijgen. Dit onderzoek bestaat uit verschillende
fasen. Wij houden u tussentijds op de hoogte van de voortgang van het
onderzoek.
Onderzoek naar de oorlogsgebeurtenissen
Eerst beoordelen wij of de oorlogsgebeurtenissen die in het sociaal rapport
staan vermeld als vervolging of oorlogsgeweld kunnen worden aangemerkt.
Vervolgens zoeken wij naar bevestiging van de relevante gebeurtenissen.
Hiervoor raadplegen wij onder andere archieven van het Nederlandse Rode
Kruis en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.
Mochten wij geen bevestiging van de relevante gebeurtenissen kunnen
vinden, dan stopt het onderzoek. Dit betekent niet dat wij uw relaas niet
geloven, maar dat wij uw aanvraag moeten afwijzen. Van deze afwijzing
ontvangt u een beschikking.
Wanneer uw oorlogservaringen wel zijn bevestigd start de medische beoordeling,
tenzij u alleen om erkenning (als vervolgde of oorlogsgetroffene) heeft verzocht.
Medische beoordeling
Voor de medische beoordeling maakt onze arts met u een afspraak voor een
persoonlijk gesprek. Daarnaast wordt informatie opgevraagd bij uw artsen of
specialisten. Aan de hand van de verkregen medische informatie beoordeelt
onze arts of er een verband is tussen uw gezondheidsklachten en uw
oorlogservaringen. Tevens beoordeelt de arts of u door blijvende
gezondheidsschade financiële ondersteuning kunt krijgen.
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Financieel onderzoek
Als uit de medische beoordeling blijkt dat u financiële ondersteuning kunt
krijgen, vindt een financieel onderzoek plaats. Om de hoogte van de uitkering
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of de bijdrage in kosten te berekenen, is het soms nodig om nadere informatie
over uw inkomsten op te vragen.
Beslissing
Na afronding van het onderzoek volgt een beslissing op uw aanvraag. Deze
beslissing wordt in de vorm van een beschikking aan u en uw eventuele
gemachtigde toegezonden. Daarbij wordt aangegeven wat u kunt doen als u
het niet eens bent met de beslissing.
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Wanneer aan u een uitkering of een bijdrage in kosten is toegekend, ontvangt
u een berekeningsbeschikking over de hoogte van de bedragen. Over de
indexering van deze bedragen ontvangt u betalingsmededelingen.

Wanneer kunt u een
beslissing verwachten?

Wij zijn volgens de wet verplicht uw aanvraag binnen een termijn van
7 maanden af te handelen. Indien dit niet lukt informeren wij u daarover en
wordt de termijn eenmaal met een periode van 8 weken verlengd. Als wij
gegevens bij u of bij een buitenlandse instantie opvragen wordt de
behandeltermijn opgeschort. Dit betekent dat de tijd die nodig was om de
gevraagde gegevens te verstrekken niet meetelt in de behandelduur.
Mochten wij er niet in slagen om binnen de wettelijke termijnen een beslissing
te nemen, dan kunt u ons in gebreke stellen en een dwangsom eisen.

Wie zijn
verantwoordelijk voor
de beslissing?

De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden) verzorgt de uitvoering van de
Nederlandse wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en
oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen kunt u daar terecht. Aanvragen van
nieuwe cliënten worden beoordeeld door de Pensioen- en Uitkeringsraad
(PUR). De PUR stelt ook het beleid vast.

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met cliëntinformatie en voldoen hierbij aan de
wettelijke vereisten voor bescherming van persoonsgegevens en
archiefvorming. Medische gegevens vallen onder het medisch geheim.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u ons bereiken via (071) 535 68 88. Ook kunt u, op
afspraak, voor een persoonlijk gesprek terecht op een van de regiokantoren van
de SVB. Een gesprek kan verstandig zijn als u twijfelt over het doen van een
aanvraag vanwege de emoties die daarmee gepaard kunnen gaan. Ten slotte
wijzen wij u op de downloadmogelijkheden via de website www.svb.nl/wvo.
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Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden
telefoon: (071) 535 65 00
fax: (071) 576 60 03
e-mail: info.wvo@svb.nl
website: www.svb.nl/wvo
Contactgegevens begeleidende instellingen
Stichting Pelita
De Stichting Pelita verzorgt de sociale rapportages voor de slachtoffers van
de oorlog met Japan en de daaropvolgende zogeheten Bersiap-periode.
Nienoord 13
1112 XE Diemen
telefoon: (088) 330 51 11
e-mail: info@pelita.nl
website: www.pelita.nl
JMW Joodswelzijn
JMW Joodswelzijn verzorgt de sociale rapportages voor met name de Joodse
slachtoffers van de Duitse bezetting.
Van Boshuizenstraat 12
1083 BA Amsterdam
telefoon: (088) 165 22 00
e-mail: info@joodswelzijn.nl
website: www.joodswelzijn.nl
Stichting 1940-1945
De Stichting 1940-1945 verzorgt de sociale rapportages voor diverse groepen
mensen die in Europa de oorlog hebben meegemaakt en bijvoorbeeld
slachtoffer zijn geworden van bombardementen, evacuaties of tewerkstelling.
Nienoord 10
1112 XG Diemen
telefoon: (020) 660 19 45
fax : (020) 660 19 75
e-mail: info@st4045.nl
website: www.st4045.nl
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Deze brochure bevat algemene informatie. Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.
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De Sociale Verzekeringsbank (locatie Leiden) verzorgt de
uitvoering van de Nederlandse wetten en regelingen voor
Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen. Met al uw vragen
kunt u daar terecht. Aanvragen van nieuwe cliënten worden
beoordeeld door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR).
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De PUR stelt ook het beleid vast.

