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In deze brochure vindt u algemene informatie over onze
beschikkingen. Een beschikking is een brief waarin de
beslissing op een aanvraag wordt medegedeeld en
toegelicht. U heeft een beschikking van ons ontvangen omdat
u een aanvraag voor erkenning en/of financiële ondersteuning
heeft gedaan.

Wat vindt u in deze
brochure?

Wij vinden het belangrijk dat de tekst van een beschikking voor iedereen
duidelijk te begrijpen is. Daarom proberen wij ingewikkelde juridische termen
zo veel mogelijk te voorkomen. Toch kan het zijn dat bepaalde begrippen niet
helemaal duidelijk zijn. In deze brochure vindt u uitleg over wat er in een
beschikking staat.
Niet alle onderwerpen die in deze brochure staan zullen in elke beschikking te
vinden zijn. Wat er wel en niet in voorkomt, is namelijk afhankelijk van wat er is
aangevraagd. Wat in uw beschikking staat, gaat alleen over wat u heeft
aangevraagd.
Als u in de beschikking begrippen tegenkomt waarover u meer informatie wilt,
kunt u die in deze brochure vinden. De brochure is bedoeld als naslagwerk.
U hoeft niet eerst de brochure helemaal door te lezen om de beschikking die
u heeft ontvangen te kunnen begrijpen.
Bent u de achterblijvende partner van een verzetsdeelnemer? Dan is vooral
het hoofdstuk ‘Het pensioen als nabestaande’ voor u van belang.
Achter in deze brochure vindt u de belangrijkste wetsartikelen van de Wbp en
de Awb. In uw beschikking staat vermeld welke wetsartikelen bij de
behandeling van uw aanvraag zijn gebruikt.
Meer informatie gewenst?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen over de beschikking?
Of heeft u vragen over de brochure zelf? Dan kunt u telefonisch contact
opnemen met de medewerker die de beschikking heeft opgesteld. Het
telefoonnummer van deze medewerker staat rechtsboven in de beschikking.
Als u belt voor informatie is het handig dat u uw correspondentienummer bij
de hand heeft. Onze medewerkers kunnen dan snel uw gegevens opzoeken.
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In onze beschikkingen krijgt u informatie in korte tekstblokjes. Elk blokje
begint met een kopje. Onder elk kopje staan gegevens die te maken hebben
met de beslissing op uw aanvraag. Door deze indeling van de beschikking
denken wij u een goed overzicht van alle benodigde informatie te geven.
Tekstblokken
Hieronder wordt aangegeven welke tekstblokken in de beschikking
voorkomen en welke informatie in de verschillende tekstblokken is
opgenomen.
Gegevensblok rechtsboven
In het gegevensblok rechtsboven op de eerste pagina van de beschikking
vindt u de volgende gegevens:
-- uw correspondentienummer;
-- uw burgerservicenummer;
-- het nummer van de beschikking;
-- het aantal bijlagen;
-- de naam van de medewerker die de beschikking heeft opgesteld het
telefoonnummer dat u kunt bellen voor nadere informatie over de
beschikking;
-- de datum van de beschikking.
Eerste alinea
In de eerste alinea staat op welke aanvraag de beschikking betrekking heeft
(het kan immers zijn dat u meerdere aanvragen tegelijk bij ons heeft lopen).
Kopje ‘Beslissing’
Onder dit kopje vindt u de beslissing op uw aanvraag. Hier wordt aangegeven
wat wordt toegekend en wat wordt afgewezen of ingetrokken. Bij een
toekenning wordt de ingangsdatum vermeld.
Kopje ‘Belangrijke informatie over de beslissing’
Onder dit kopje vindt u meer informatie over de genomen beslissing. Hier
wordt aangegeven waarom iets is toegekend of afgewezen. Verder wordt hier
ingegaan op eventueel toegekende bedragen en op speciale voorwaarden.
Kopje ‘Wetsartikelen’
Onder dit kopje vindt u een opsomming van de belangrijkste wetsartikelen die
zijn gebruikt bij het nemen van de beslissing. Achter in deze brochure is de
volledige tekst van deze artikelen opgenomen.
Kopje ‘Bezwaar’
Onder dit kopje staat vermeld wat u kunt doen als u het niet eens bent met de
beslissing op uw aanvraag. Daarbij wordt aangegeven hoeveel tijd u heeft om
in bezwaar te gaan.
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Ondertekening van de beslissing
Uit de ondertekening van de beschikking blijkt wie verantwoordelijk is voor de
genomen beslissing op uw aanvraag. Als u voor het eerst een aanvraag doet
of in het verleden alleen erkend bent als verzetsdeelnemer, wordt uw
aanvraag beoordeeld door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR). Dit geldt
ook als uw eerste aanvraag volledig werd afgewezen. De Sociale
Verzekeringsbank (locatie Leiden) beslist op de overige aanvragen en verzorgt
de uitvoering van de Wbp. Hiertoe heeft de PUR beleidsregels opgesteld.
Nadere informatie
In de volgende hoofdstukken vindt u nadere informatie over een aantal
belangrijke onderwerpen in de beschikking. Het gaat hierbij om:
-- erkenning als verzetsdeelnemer en gelijkstelling;
-- invaliditeit;
-- nationaliteit;
-- samenloop met Wuv/Wubo;
-- het buitengewoon pensioen;
-- bijdragen in kosten;
-- het pensioen als nabestaande;
-- bezwaar en beroep.

Erkenning als
verzetsdeelnemer

Voordat een beslissing kan worden genomen op een aanvraag om financiële
ondersteuning, is het nodig dat eerst wordt vastgesteld of u tijdens de Duitse
bezetting van Nederland heeft deelgenomen aan het binnenlands verzet.
Wat is verzet?
Bij verzet kunt u denken aan activiteiten als het geregeld verspreiden van
illegale bladen of bonkaarten, het verlenen van onderdak aan onderduikers,
spionage, sabotage en vormen van gewapend verzet. Tot verzet behoort
eveneens het deel uitmaken van de Binnenlandse Strijdkrachten en het
daadwerkelijk deelnemen aan de strijd tegen de Duitse bezettende macht.
Het verzet moet een bepaald niveau hebben bereikt. Om dat te kunnen
beoordelen wordt gekeken naar de omvang, duur en frequentie van de
activiteiten.
Beoordeling van uw verzetsactiviteiten
Bij de beoordeling van uw verzetsactiviteiten is uitgegaan van de
gebeurtenissen die zijn vermeld in het sociaal rapport. Dit rapport is
opgesteld door de Stichting 1940-1945 of door een medewerker van de
Nederlandse vertegenwoordiging in uw woonland.
Van de vermelde verzetsactiviteiten heeft de Stichting beoordeeld of deze als
deelname aan het verzet kunnen worden aangemerkt. Vervolgens heeft zij
gezocht naar bevestiging van de relevante activiteiten. Hiervoor zijn onder
andere archieven van het Nederlands Rode Kruis en het NIOD Instituut voor
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Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies geraadpleegd. Ten slotte heeft de
Stichting ons geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en een
advies gegeven over de erkenning (de zogeheten ‘Verzetsverklaring’). Als is
komen vast te staan dat uw activiteiten in de oorlog bij de Wbp onder het
begrip verzet vallen, staat in de beschikking dat u wordt erkend als deelnemer
aan het verzet.
Wie kunnen gelijkgesteld worden met verzetsdeelnemers?
De volgende personen kunnen gelijkgesteld worden met verzetsdeelnemers:
-- zij die buiten Nederland verzet hebben gepleegd;
-- zij die in verband met verzet van anderen vrijheidsberoving hebben
ondergaan of letsel hebben opgelopen;
-- zij die als gijzelaar vrijheidsberoving hebben ondergaan;
-- zij die voor de bezetting anti-nationaal-socialistische activiteiten hebben
verricht en in verband daarmee vrijheidsberoving hebben ondergaan, zijn
mishandeld of ter dood gebracht;
-- Engelandvaarders.

Invaliditeit

Blijvende invaliditeit
Erkenning als deelnemer aan het verzet is op zich nog niet voldoende voor
financiële ondersteuning. Dat is pas mogelijk als is vastgesteld dat het verzet
heeft geleid tot blijvende lichamelijke of psychische invaliditeit. De
beoordeling hiervan wordt gedaan door onze geneeskundig adviseur.
Medisch onderzoek
Tijdens de behandeling van uw aanvraag kan er een medisch onderzoek
hebben plaatsgevonden. Als dit het geval is geweest, wordt het resultaat van
dit onderzoek in de beschikking vermeld.
Omgekeerde bewijslast
Soms kan het moeilijk zijn om aan te geven wat de oorzaak van de invaliditeit
precies is. Daarom wordt bij het medisch onderzoek uitgegaan van de
zogeheten ‘omgekeerde bewijslast’. Dit betekent dat wij aannemen dat de
invaliditeit is veroorzaakt door het verzet, als deze niet duidelijk door andere
oorzaken is ontstaan of verergerd. Bij de beoordeling hiervan wordt rekening
gehouden met de huidige inzichten van de medische wetenschap.
Uitzonderingen
Bij hoge uitzondering kan ook iemand die niet precies onder de voorwaarden
van de wet valt financiële ondersteuning krijgen. Dit kan bijvoorbeeld als u in
verband met verzet van derden psychische gezondheidsschade heeft
opgelopen. In dat geval beoordeelt onze geneeskundig adviseur of er tijdens
en na de oorlog sprake is geweest van een ernstige verstoring van uw
levensomstandigheden.
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Nationaliteit

Voor verzetsdeelnemers gelden geen bijzondere eisen aan hun nationaliteit.
Voor personen die gelijkgesteld zijn met verzetsdeelnemers, geldt de eis dat
zij tijdens de oorlogsjaren de Nederlandse nationaliteit hadden.

Samenloop met Wuv/
Wubo

Het is mogelijk dat u vanwege uw eigen oorlogservaringen ook financiële
ondersteuning heeft aangevraagd bij de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv) of de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo).
Indien u ook ondersteuning bij de Wuv of de Wubo heeft aangevraagd en deze
in beginsel kunt krijgen, wordt beoordeeld wat financieel het gunstigst voor u
is. Een combinatie van de Wbp met de Wuv of de Wubo is soms mogelijk.

Buitengewoon pensioen Als deelnemer aan het verzet of als gelijkgestelde kunt u een buitengewoon
pensioen krijgen als u tenminste 10% invalide bent door de
gezondheidsschade die door het verzet is ontstaan. De beoordeling hiervan
wordt gedaan door onze geneeskundig adviseur. Het buitengewoon pensioen
gaat in op de eerste dag van de maand waarin u dit heeft aangevraagd.
Grondslag en peilberoep
Uw pensioen wordt gebaseerd op een zogeheten ‘grondslag’. Bij de
vaststelling van de grondslag wordt gebruikgemaakt van verschillende
gegevens, zoals het tijdstip van uw werkvermindering of werkbeëindiging,
uw beroep(en) en het genoten salaris.
De grondslag komt in principe overeen met het inkomen van iemand zonder
invaliditeit in vergelijkbare omstandigheden. Het beroep dat geldt voor de
vaststelling van de grondslag wordt het ‘peilberoep’ genoemd.
Bij de vaststelling van dit bedrag wordt geen rekening gehouden met
mogelijk gemiste kansen op onderwijs of promotie. Voor de grondslag geldt
een wettelijke bepaald minimum en maximum.
Berekening van het pensioen
U heeft recht op het percentage van de pensioengrondslag dat gelijk is aan
het percentage dat voor uw invaliditeit is vastgesteld. Samen met eventuele
toeslagen is dit het gegarandeerde inkomen. Uw inkomsten uit anderen
bronnen, zoals AOW-pensioen, particuliere pensioenen en rente-inkomsten,
worden (na aftrek van bepaalde vrijstellingen) door het buitengewoon
pensioen maandelijks aangevuld als deze lager zijn dan het gegarandeerde
inkomen. Om dit te berekenen hebben wij gegevens nodig over deze
inkomsten (en die van uw eventuele partner). Nadat uw buitengewoon
pensioen is vastgesteld hebben wij niet opnieuw gegevens over deze
inkomsten nodig.
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Bij een invaliditeit van 80% of meer krijgt u op het buitengewoon pensioen
een inkomstenonafhankelijke toeslag van 20% van de grondslag (de
zogenoemde ‘vermeerdering’). Bij een invaliditeit van 100% bedraagt deze
toeslag 40% van de grondslag. Daarnaast ontvangt u bij een invaliditeit van
80% of meer een belastingvrije vergoeding van € 113,45 per maand.
Uw buitengewoon pensioen wordt aangepast met de indexering die bij het
wettelijk minimumloon plaatsvindt. Deze indexering vindt normaal gesproken
ieder half jaar plaats.
Voor meer informatie over de berekening van uw buitengewoon pensioen
verwijzen wij u naar de speciale brochure ‘Uitgerekend de Wbp’. Deze
brochure wordt toegezonden bij de eerste vaststelling van uw pensioen.
U kunt de brochure ook opvragen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen via +31 (0)71 535 68 88. De brochure is ook beschikbaar
op onze website (www.svb.nl/wvo).
Nieuwe vaststelling van het pensioen
Slechts in een beperkt aantal situaties wordt uw buitengewoon pensioen
opnieuw vastgesteld. Dit is het geval bij de volgende gebeurtenissen:
-- u of uw partner bereikt de AOW-leeftijd;
-- u gaat een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan;
-- u wordt alleenstaand door het overlijden of het duurzaam gescheiden gaan
leven van uw (huwelijks)partner of door het beëindigen van het
geregistreerd partnerschap;
-- u krijgt een nieuwe bron van inkomsten of verliest een bestaande bron van
inkomsten (bijvoorbeeld een lijfrente);
-- uw kind of pleegkind bereikt de leeftijd van 21 jaar.
Als een van deze gebeurtenissen plaatsvindt, moet u dat aan ons doorgeven.
Wij zullen dan financiële informatie bij u opvragen.
U kunt ook zelf om een nieuwe vaststelling van uw buitengewoon pensioen
vragen. Dit kan zinvol zijn als uw inkomsten uit een bestaande bron
(bijvoorbeeld uw opbrengst uit vermogen) aanmerkelijk lager zijn geworden.

Bijdragen in kosten

Wat zijn bijdragen in kosten?
Als u een buitengewoon pensioen heeft en kosten maakt vanwege
gezondheidsschade die door het gepleegde verzet is ontstaan, kunt u een
bijdrage in deze kosten krijgen. Hierbij kunt u denken aan medische
behandelingen, hulp in de huishouding of vervoerskosten. Aanvragen voor
algemeen gebruikelijk kosten worden niet toegekend. De bijdrage blijft
beperkt tot de kosten die niet door uw verzekering of een andere instantie
worden vergoed. Voor reeds gemaakte kosten kunt u uiterlijk een kalenderjaar
later een bijdrage aanvragen.
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Weduwen en weduwnaar kunnen geen bijdrage in kosten krijgen. Wel kunnen
de vergoedingen voor huishoudelijke hulp en sociaal vervoer onder
voorwaarden doorlopen tot enige tijd na het overlijden van de gerechtigde.
Vergoeding
Kosten van medische behandelingen en verpleging of andere kosten waarvoor
een medische noodzaak bestaat worden in de meeste gevallen volledig
vergoed. Bij sommige vergoedingen wordt echter rekening gehouden met het
bruto gezinsinkomen of de vermeerdering (als u deze heeft). Toekenning van
een vergoeding vindt echter alleen plaats als de kosten worden gemaakt voor
uw verzetsinvaliditeit. Voor huishoudelijke hulp en sociaal vervoer geldt het
noodzakelijk verband met het verzet niet, wanneer u de leeftijd van 70 heeft
bereikt.
Maximumbedrag en normbedrag
Sommige vergoedingen kennen een maximumbedrag of een normbedrag.
Een maximumbedrag geeft aan tot welk bedrag een vergoeding kan worden
betaald. Een normbedrag is een vast bedrag voor een bepaalde vergoeding.
Het betreffende bedrag wordt normaal gesproken in de beschikking vermeld.
De actuele maximum- en normbedragen voor vergoedingen kunt u
opvragen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen via
+31 (0)71 535 68 88.
Het kan voorkomen dat in de beschikking staat dat u eerst een offerte moeten
overleggen die moet worden goedgekeurd. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
bij een kostbare voorziening. Wij adviseren u in dat geval om geen kosten te
maken voordat de goedkeuring heeft plaatsgevonden.
Duur van de toekenning
Afhankelijk van de aard van de voorziening kan een vergoeding voor bepaalde
of onbepaalde tijd worden toegekend. Ook kan er een maximum aantal
behandelingen zijn, eventueel binnen een bepaalde periode. Een vergoeding
voor de aanschaf van een hulpmiddel is meestal eenmalig. In de beschikking
staat duidelijk aangegeven om wat voor een soort vergoeding het gaat.
Als u een aanvraag indient voor een bijdrage in kosten die u al eerder heeft
gekregen, wordt opnieuw beoordeeld of er – op het moment van uw nieuwe
aanvraag – een noodzaak voor de voorziening bestaat. Een eerdere
toekenning leidt dus niet automatisch tot een nieuwe toekenning.
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Vergoeding door een andere instantie
Vergoedingen en tegemoetkomingen worden alleen betaald als de
gedeclareerde kosten niet worden vergoed door uw zorgverzekeraar of een
andere instantie. We gaan ervan uit dat iedereen verzekerd is tegen
ziektekosten.
Bevoegde therapeut
Kosten die worden gemaakt voor een behandeling die niet door een arts
wordt gegeven, worden alleen vergoed als de behandelaar bevoegd is.
Indien van toepassing vindt u hierover meer informatie in de beschikking.
Wijzigingen na verhuizing naar een instelling voor zorg met verblijf
Als u verhuist naar een instelling voor zorg met verblijf op grond van de Wet
op de Langdurige Zorg (WLZ) in Nederland, worden de periodiek betaalde
bijdragen in kosten van huishoudelijke hulp en sociaal vervoer een maand later
ingetrokken. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Als er naast de door de
instelling geboden hulp sprake is van kosten voor het laten doen van de was,
kan op verzoek nog 2 uur huishoudelijke hulp per week worden toegewezen.
Verhuist u in het buitenland naar een verpleeghuis of naar een
verpleegafdeling in een verzorgingshuis dan ontvangt u een schriftelijk bericht
dat de vergoedingen en tegemoetkomingen waarvoor geen extra kosten
meer zijn worden beëindigd in de maand na de verhuizing. Het bovenstaande
geldt niet voor bijdragen in kosten waarvoor u een declaratie moet indienen.
Geef een verhuizing naar een zorginstelling zo spoedig mogelijk aan ons door.
Wijzigingen na overlijden
Vergoedingen worden beëindigd op de eerste dag van de maand die volgt op
de maand waarin het overlijden van de gerechtigde heeft plaatsgevonden.
Hierover wordt geen beschikking afgegeven. Een tweetal vergoedingen kan
echter tijdelijk worden doorbetaald ten behoeve van de achterblijvende
partner. Indien van toepassing wordt hierover een beschikking afgegeven.
Het gaat hierbij om:
-- de bijdragen in de kosten van vervoer voor het onderhouden van sociale
contacten. Deze worden nog 3 maanden doorbetaald;
-- de bijdrage in de kosten van huishoudelijke hulp. Deze loopt nog 1 jaar
door.
De voortzetting kan alleen als de overledene deze bijdragen al langer dan een
jaar ontving en de kosten ook daadwerkelijk worden gemaakt.
De doorbetaling kan worden beëindigd bij wijzigingen in de persoonlijke
omstandigheden van de achterblijvende partner (bijvoorbeeld een nieuw
huwelijk of geregistreerd partnerschap).
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Hieronder wordt een aantal voorbeelden van bijdragen in kosten gegeven.
Het gaat hierbij om de meest gevraagde bijdragen bij de Wbp. Afhankelijk
van uw persoonlijke omstandigheden kunt u eventueel ook bijdragen krijgen
voor andere kosten, die niet in deze brochure zijn vermeld. Meer informatie
over bijdragen in kosten bij de Wbp kunt u vinden op onze website
(www.svb.nl/wvo).
Huishoudelijke hulp
Als u door uw verzetsinvaliditeit beperkt bent in het verrichten van
huishoudelijke werkzaamheden, kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.
De vergoeding voor huishoudelijke hulp wordt toegekend voor een aantal
dagdelen of uren per week. Het aantal dagdelen of uren is afhankelijk van
de mate van uw beperkingen in het verrichten van huishoudelijke
werkzaamheden. Bij de vergoeding voor huishoudelijke hulp gaat het om
kosten die medisch noodzakelijk zijn. Als u 70 jaar of ouder bent, kunnen bij
de beoordeling van de medische noodzaak voor het eerste dagdeel ook
andere aandoeningen worden meegewogen. Bij de betaling van de
vergoeding wordt rekening gehouden met de vermeerdering, indien u
deze geniet.
Psychotherapie
Als u psychotherapeutische behandelingen krijgt vanwege uw verzets
invaliditeit, dan kunnen de kosten hiervan worden vergoed. Als uw therapeut
u in het licht van deze behandelingen medicijnen voorschrijft, dan kunnen ook
de kosten van deze medicijnen worden vergoed. Kosten van psychotherapie
kunnen alleen worden vergoed als de behandeling plaatsvindt door een
gekwalificeerde therapeut.
Sociaal vervoer
Als u niet of alleen onder begeleiding gebruik kunt maken van het openbaar
vervoer, betekent dit dat u voor het onderhouden van sociale contacten extra
kosten moet maken. Deze kosten kunnen worden door vergoed als er hiervoor
een medische noodzaak vanwege uw verzetsinvaliditeit is. Wanneer u 70 jaar
of ouder bent, kunnen ook andere aandoeningen een rol spelen bij het
bepalen van de medische noodzaak. Bij de betaling van deze vergoeding
wordt rekening gehouden met de vermeerdering indien u deze geniet.
De vergoeding wordt afgewezen als uw bruto gezinsinkomen hoger is dan de
vastgestelde inkomensgrens.
Medisch vervoer
Als u vervoerskosten maakt in verband met medische behandelingen of
consulten die betrekking hebben op uw verzetsinvaliditeit, kunnen deze
vervoerskosten worden vergoed. Het kan hierbij gaan om vervoer per auto,
openbaar vervoer (in de laagste prijsklasse) of vervoer per taxi. Dit laatste is
beperkt tot een afstand van 30 km van het eigen woonadres. Onder bepaalde
voorwaarden kan een vergoeding van vervoerskosten in verband met alle
medische behandelingen worden toegekend.
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Ongedekte medische kosten
Het kan zijn dat u kosten voor medische behandeling maakt die niet worden
gedekt door een ziektekostenverzekering. Deze kosten kunnen worden
vergoed als er voor de behandeling een medische noodzaak vanwege uw
verzetsinvaliditeit is. Onder medische behandeling vallen de behandeling door
een huisarts, een homeopathisch arts of een specialist, en de bij die
behandeling voorgeschreven medicijnen. Behandelingen zoals psychotherapie,
fysiotherapie, gebitssanering en dergelijke vallen niet onder medische kosten.
Een vergoeding voor dergelijke behandelingen moet apart worden
toegekend.

Het pensioen als
nabestaande

Als achterblijvende partner van een verzetsdeelnemer kunt u bij een
Wbp‑pensioen krijgen, als het onderstaande van toepassing is.
Uw partner had een Wbp-pensioen
Als uw overleden partner op het moment van overlijden een Wbp-pensioen
ontving, kunt u in principe een pensioen als nabestaande krijgen. Wel is
hiervoor een aparte aanvraag nodig. Het nabestaandenpensioen gaat in op
de dag na het overlijden van uw partner.
Uw partner had geen Wbp-pensioen
Als uw overleden partner geen Wbp-pensioen ontving, dan kunt u een
pensioen als nabestaande krijgen als uw partner het leven heeft verloren als
gevolg van het verzet. In deze gevallen gaat het nabestaandenpensioen in op
de eerste dag van de maand waarin u deze heeft aangevraagd.
Grondslag
Het nabestaandenpensioen is gebaseerd op een zogeheten ‘grondslag’.
Als uw overleden partner zelf een Wbp-pensioen had, dan is de grondslag
voor uw nabestaandenpensioen dezelfde als de grondslag die voor het
pensioen van uw partner gold. Als uw overleden partner geen Wbp-pensioen
ontving, dat komt de grondslag in principe overeen met de grondslag die
voor uw partner zou hebben gegolden als deze recht op een buitengewoon
pensioen zou hebben gehad.
Berekening nabestaandenpensioen
U heeft recht op een bepaald percentage van de pensioengrondslag.
Samen met eventuele toeslagen is dit het gegarandeerde inkomen.
Uw inkomsten uit andere bronnen, zoals AOW-pensioen, particuliere
pensioenen en rente-inkomsten, worden (na aftrek van bepaalde vrijstellingen)
door het buitengewoon pensioen maandelijks aangevuld als deze lager zijn
dan het gegarandeerde inkomen. Om dit te berekenen hebben wij gegevens
nodig over deze inkomsten. Nadat uw buitengewoon pensioen is vastgesteld
hebben wij niet opnieuw gegevens over deze inkomsten nodig.
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Uw nabestaandenpensioen wordt aangepast met de indexering die bij het
wettelijk minimumloon plaatsvindt. Deze indexering vindt normaal gesproken
ieder half jaar plaats.
Meerdere nabestaanden
Het kan zijn dat uw overleden partner al eens eerder gehuwd is geweest en
dat dit eerdere huwelijk door echtscheiding is beëindigd. In dat geval heeft
ook de gewezen echtgenoot/echtgenote van uw partner recht op een deel
van het nabestaandenpensioen. Bij de berekening van de beide delen wordt
uitgegaan van het respectievelijke aantal huwelijksjaren.
Beëindiging nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen wordt met een beschikking ingetrokken als u
opnieuw in het huwelijk treedt of een geregistreerd partnerschap aangaat.
De beëindiging vindt dan plaats aan het einde van het kwartaal waarin het
huwelijk of het partnerschap is aangegaan. Het aangaan van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap moet u zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven.
Bijdragen in kosten
Als nabestaande kunt u geen bijdragen in kosten krijgen. Wel kunnen de
eventuele vergoedingen voor huishoudelijke hulp en sociaal vervoer na het
overlijden van uw partner tijdelijk worden voortgezet ten behoeve van u als
nabestaande. Als dit het geval is, bent u hierover al schriftelijk ingelicht.

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing dan kunt u een bezwaarschrift
indienen. Een bezwaarschrift is een brief waarin u aangeeft waarom u het niet
eens bent met een beslissing. Binnen 6 weken na de datum die op de
beslissing staat vermeld kunt u bezwaar maken. Als u in het buitenland woont,
heeft u hiervoor maximaal 13 weken de tijd. Stuurt u het bezwaarschrift op tijd
op, anders kunnen wij het niet in behandeling nemen.
In uw bezwaarschrift vermeldt u uw correspondentie- of registratienummer,
uw naam en adres en de verzenddatum van de beschikking, en de datum
waarop u het bezwaarschrift schrijft. Vergeet u niet de brief te ondertekenen.
Verder is het belangrijk dat u aangeeft waarom u het niet eens bent met de
beschikking (motivering). Eventuele bewijsstukken die uw motivering
onderbouwen dient u mee te sturen. Tot slot kunt u aangeven of u uw bezwaar
ook nog mondeling wilt toelichten
Voor het indienen van een bezwaarschrift kunt u geen uitstel krijgen. Als u het
niet eens bent met de beslissing, moet u dit altijd binnen de eerder
genoemde termijn schriftelijk aangeven. Wel kunt u eventueel een voorlopig
bezwaarschrift indienen en de motivering later insturen. U krijgt dan uitstel
van ons om binnen een bepaalde termijn uw bezwaar alsnog te motiveren.
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Om uw bezwaar toe te lichten kunt u eventueel de stukken bij ons opvragen
die tot de beslissing hebben geleid. U krijgt dan kopieën van deze
documenten thuisgestuurd. Iemand anders mag de brief ook voor u schrijven,
als u een machtiging meestuurt. Het handelen of juist het niet (op tijd)
handelen van de gemachtigde blijft echter uw risico.
Als uw bezwaarschrift in behandeling wordt genomen, betekent dit dat uw
aanvraag opnieuw wordt beoordeeld. Hierbij wordt rekening gehouden met
de door u aangevoerde argumenten waarom u het niet eens bent met de
beschikking.
Voor uitgebreide informatie over het indienen van een bezwaarschrift is er een
speciale brochure ‘De bezwaarprocedure’. Deze brochure kunt u opvragen bij
de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen via (071) 535 68 88.
Ook kunt u deze brochure vinden op onze website (www.svb.nl/wvo).
Mocht u het ook met de beslissing op bezwaar niet eens zijn, dan kunt u
daartegen, ook weer binnen 6 weken (en als u in het buitenland woont
13 weken), in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht.
Voor een beroepschrift moet u griffierecht betalen.

Contactgegevens

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden
telefoon: +31 (0)71 535 65 00
fax: +31 (0)71 535 65 03
e-mail: info.wvo@svb.nl
website: www.svb.nl/wvo
Deze brochure bevat algemene informatie. Aan de inhoud van deze brochure
kunnen geen rechten worden ontleend.
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Hieronder vindt u de tekst van de belangrijkste artikelen van de Wbp. Dit zijn
de artikelen 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 17, 18a, 24, 26 en 42a. De volledige tekst
van alle artikelen van de Wbp is te vinden op onze website (www.svb.nl/wvo).
De bedragen die in de wetsartikelen zijn opgenomen gelden vanaf
1 januari 2011.
In het onderstaande is ook een gedeelte van artikel 6 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) opgenomen. Dit artikel gaat over het indienen van een
bezwaar- of beroepsschrift.
Artikel 1 Algemene bepalingen
1.	In deze wet wordt verstaan onder:
“Onze Minister”: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
“de Raad”: de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet
uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen;
	de Sociale Verzekeringsbank: de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in
hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
	“deelnemers aan het verzet”: zij, die tijdens de vijandelijke bezetting van
het Rijk in Europa door daad of houding hebben deelgenomen aan het
binnenlands 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;
	“gewezen echtgenote”: de vrouw, bedoeld in artikel 14, tweede lid;
	“peiljaar”: het jaar vastgesteld ingevolge artikel 8, tweede en derde lid, en
artikel 41a, eerste lid;
	“minimum-pensioengrondslag”: de pensioengrondslag, bedoeld in
artikel 8, zevende lid, aanhef.
2.	Bij algemene maatregel van bestuur worden categorieën van personen
aangewezen op wie deze wet van overeenkomstige toepassing zal zijn.
Artikel 2 Het buitengewoon pensioen
1.	Onder de voorwaarden en naar de regelen, bij of krachtens deze wet
gesteld, wordt buitengewoon pensioen verleend aan deelnemers aan het
verzet, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen.
2.	Voor toekenning van buitengewoon pensioen dan wel erkenning als
deelnemer aan het verzet komen niet in aanmerking zij, die zich tijdens de
vijandelijke bezetting van het Rijk in Europa uit Nederlands nationaal
oogpunt beschouwd onwaardig hebben gedragen. Evenmin komen in
aanmerking de nagelaten betrekkingen – voor zover niet vallende onder de
vorige volzin – van de deelnemers aan het verzet op wie de vorenbedoelde
omschrijving van toepassing is.
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Artikel 4 Het recht op buitengewoon pensioen
1.	De deelnemer aan het verzet heeft recht op buitengewoon pensioen in
geval van:
a.	verwonding of verminking, in verband met het verzet bekomen;
b.	ziekten of gebreken, welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van
verrichtingen of vermoeienissen aan dit verzet verbonden, of van de
behandeling ondervonden tijdens gevangenschap ter zake van het
verzet, of van bijzondere omstandigheden of toestanden, welke zich bij
het verzet hebben voorgedaan, dan wel welke tot uiting zijn gekomen of
verergerd onder overwegende invloed van die verrichtingen,
vermoeienissen, behandeling, bijzondere omstandigheden of
toestanden;
een en ander onder voorbehoud, dat de toestand van de
belanghebbende tengevolge van deze verwonding, verminking, ziekten
of gebreken blijken een invaliditeit te veroorzaken van ten minste 10
procent.
2.	Indien de in het eerste lid bedoelde verwonding, verminking, ziekten of
gebreken een invaliditeit veroorzaken van tenminste veertig procent, doch
het totaal der invaliditeit een hoger percentage bedraagt, geldt voor de
vaststelling van de mate van invaliditeit waarnaar het buitengewoon
pensioen wordt berekend, dit hoger percentage, voorzoveel de meerdere
invaliditeit niet duidelijk uit andere oorzaken dan het verzet is ontstaan.
3.	Het verband of gevolg, bedoeld in het eerste lid, wordt geacht aanwezig te
zijn indien de deelnemer aan het verzet:
a.	tijdens de bezetting of in aansluiting daarop in verband met het verzet
drie maanden of langer in gevangenschap heeft doorgebracht dan wel
naar het oordeel van de Raad, de Stichting 1940-1945 gehoord, in
verband met de aard van zijn verzetsactiviteiten aan buitengewoon
zware en langdurige spanningen heeft blootgestaan en
b.	voor tenminste zestig procent invalide is en deze invaliditeit niet
duidelijk uit andere oorzaken dan het verzet is ontstaan.
4.	Bij toepassing van dit artikel wordt rekening gehouden met de inzichten en
ervaringen van de medische wetenschap met betrekking tot de relatie
tussen het verzet en de geestelijke en lichamelijke gezondheidstoestand.
Artikel 6 Blijvende toekenning buitengewoon pensioen
Het buitengewoon pensioen wordt blijvend toegekend, indien, hetzij bij
eerste toekenning, hetzij bij vernieuwing van pensioen, verandering van het
invaliditeitspercentage voor de toekomst niet aannemelijk wordt geacht.
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Artikel 8 De pensioengrondslag
1.	Ingeval krachtens deze wet aanspraak op buitengewoon pensioen ontstaat,
wordt door de Raad de pensioengrondslag vastgesteld, naar welke het
buitengewoon pensioen moet worden berekend.
2.	De pensioengrondslag wordt, overeenkomstig het bepaalde in het zevende
lid, afgeleid van het jaarbedrag, dat naar redelijkheid nodig is om de
deelnemer aan het verzet in staat te stellen te leven op de voet, waarop
gelijksoortige valide personen, die in het tweede jaar voorafgaande aan
het jaar van indiening van de in artikel 24, eerste lid, bedoelde aanvraag in
overeenkomstige omstandigheden als betrokkene leefden, gemiddeld
leefden ten tijde van het inwerkingtreden van deze wet, met dien
verstande dat, indien de omstandigheden in het eerstbedoelde jaar naar
het oordeel van de Raad belangrijk afwijken van de omstandigheden in de
aan dat jaar voorafgaande twee jaren, de gemiddelde omstandigheden in
laatstbedoelde drie jaren in aanmerking worden genomen. Bij de
vaststelling van dit jaarbedrag wordt geen rekening gehouden met de
mogelijkheid van bevordering, grotere vakbekwaamheid, uitbreiding van
bedrijf of andere dergelijke factoren.
3.	De Raad of de Sociale Verzekeringsbank is bevoegd op daartoe door of
namens betrokkene gedaan verzoek in plaats van het in het tweede lid
bedoelde jaar als peiljaar aan te wijzen het jaar voorafgaande aan dat jaar,
waarin het inkomen van betrokkene ten gevolge van zijn
verzetsomstandigheden vermindering heeft ondergaan, of het jaar van
intreden van invaliditeit, indien dit voor hem gunstiger zou zijn.
4.	Bij de vaststelling van de pensioengrondslag van een deelnemer aan het
verzet, die voor het intreden van zijn invaliditeit door of in verband met het
volgen van onderwijs nog geen inkomsten uit arbeid in beroep of bedrijf
genoot, wordt rekening gehouden met de omstandigheden, die ten tijde
van de indiening van de aanvraag, bedoeld in artikel 24, eerste lid, ter zake
van invloed zijn. Bij algemene maatregel van bestuur worden te dien
aanzien nadere regelen gesteld.
5.	Het jaarbedrag bedoeld in het tweede lid, wordt berekend door het
peiljaar-inkomen te herleiden tot een inkomen ten tijde van het
inwerkingtreden van deze wet, met toepassing van een op de indexcijfers
der lonen gebaseerde rekenfactor. Deze rekenfactor wordt door Onze
Minister per 1 januari 1978 vastgesteld en vervolgens telkens met ingang
van 1 januari door hem herzien.
6.	Indien het jaarbedrag, bedoeld in het tweede lid, verhoogd met het
percentage, waarmede het peil der buitengewone pensioenen in de
periode 1947 tot en met 31 december van het voor de vaststelling van de
grondslag dienende peiljaar is gestegen, als uitkomst een bedrag oplevert,
dat vijf procent of meer ten achter blijft bij de inkomsten, die de deelnemer
aan het verzet in dat peiljaar uit arbeid in beroep of bedrijf heeft genoten
of zou hebben genoten indien hij zijn werkzaamheden in verband met zijn
invaliditeit of de verergering daarvan in de loop van dat jaar heeft moeten
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	beëindigen of indien hij in dat jaar is overleden, wordt, in afwijking van het
bepaalde in het tweede en vierde lid, de grondslag, overeenkomstig het
bepaalde in het zevende lid, afgeleid van het jaarbedrag dat wordt
verkregen, door de inkomsten, die in het peiljaar door de deelnemer aan
het verzet uit arbeid in beroep of bedrijf zijn of zouden zijn genoten,
kinderbijslag of kindertoeslag daarin niet begrepen, te herleiden tot een
inkomen ten tijde van het inwerkingtreden van deze wet, met toepassing
van het percentage, waarmede het peil der buitengewone pensioenen is
aangepast als rekenfactor.
7.	De pensioengrondslag bedraagt ten minste € 1.225,21 en ten hoogste:
100 procent van de eerste € 2.813,44,
36,84 procent van de volgende € 1.724,37,
30 procent van de volgende € 907,56,
20 procent van de volgende € 907,56,
10 procent van de volgende € 907,56 en
5 procent van de volgende € 1.815,12 van het jaarbedrag, bedoeld in het 		
tweede of zesde lid.
Artikel 9 Het pensioenbedrag
1.	Het buitengewoon pensioen bedraagt zoveel procent van het bedrag van
de pensioengrondslag als het voor de belanghebbende vastgestelde
invaliditeitspercentage beloopt.
2.	Invaliditeitspercentages boven 10 procent worden naar boven afgerond in
veelvouden van tien procent.
3.	Bij een percentage van minder dan 10 procent wordt invaliditeit geacht niet
te bestaan.
Artikel 10 De vermeerdering met 20%
Het buitengewoon pensioen wordt éénmaal met twintig procent van de
pensioengrondslag vermeerderd, wanneer tengevolge van de verwonding,
verminking, ziekten of gebreken, in artikel 4 bedoeld:
a.	een der ledematen (handen of voeten) is verloren gegaan, of voorgoed
geheel onbruikbaar is geworden, dan wel een toestand is ontstaan, die
met een zodanig verlies of een zodanige onbruikbaarheid is gelijk te
stellen;
b.	twee of meer ledematen dermate in beweeglijkheid of bruikbaarheid
zijn verminderd, dat de toestand van de belanghebbende met die onder
a beschreven is gelijk te stellen;
c.	het gezichtsvermogen door organische oorzaken zodanig is beperkt,
dat het vermogen om zich zelfstandig te bewegen er ernstig door wordt
getroffen;
d.	belangrijke misvorming van het gelaat is ontstaan, welke door
hulpmiddelen niet voldoende te verbergen is, zodat de
belanghebbende de omgang met zijn medemensen ernstig wordt
bemoeilijkt; of
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e.	een blijvend buitengewoon pensioen is verleend uit hoofde van een
invaliditeit van 80 of 90 procent.
Artikel 11 De vermeerdering met 40%
Het buitengewoon pensioen wordt éénmaal met veertig procent van de
pensioengrondslag vermeerderd, wanneer ten gevolge van de verwonding,
verminking, ziekten of gebreken, in artikel 4 bedoeld:
a.	twee of meer ledematen (handen of voeten) zijn verloren gegaan of
voorgoed geheel onbruikbaar zijn geworden, dan wel een toestand is
ontstaan, welke met een zodanig verlies of een zodanige
onbruikbaarheid is gelijk te stellen;
b.	het gezichtsvermogen voorgoed geheel verloren is gegaan of een
toestand is ontstaan, welke met blindheid is gelijk te stellen;
c.	onherstelbare krankzinnigheid is ontstaan, of een toestand welke
daarmee is gelijk te stellen; of
d.	een blijvend buitengewoon pensioen is verleend uit hoofde van een
invaliditeit van 100 procent.
Artikel 11a Vergoeding
1.	Wanneer op grond van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, als
bedoeld in artikel 4, een buitengewoon pensioen wordt toegekend en uit
hoofde van die verwonding, verminking, ziekten of gebreken behandeling
of verpleging is vereist, wordt aan de gepensioneerde ter zake daarvan
vergoeding verleend volgens bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur te stellen regelen.
2.	In afwijking van het eerste lid kan aan categorieën gepensioneerden
vergoeding ter zake van bepaalde de behandeling of verpleging
omvattende voorzieningen worden verleend zonder dat deze
voorzieningen uit hoofde van verwonding, verminking, ziekten of gebreken
als bedoeld in artikel 4, eerste lid, zijn vereist. Bij algemene maatregel van
bestuur worden ter zake regels gesteld.
3.	Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld betreffende de
mogelijkheid om de vergoeding ter zake van bepaalde de behandeling of
verpleging omvattende voorzieningen na het overlijden van de
gepensioneerde gedurende een bepaalde tijd ten gunste van de weduwe
of weduwnaar voort te zetten.
Artikel 14 Het recht op nabestaandenpensioen
1.	Recht op buitengewoon pensioen heeft de weduwe van een deelnemer aan
het verzet, indien haar echtgenoot het leven heeft verloren in verband met
het verzet dan wel indien hij op het tijdstip van zijn overlijden recht op
buitengewoon pensioen ontleende aan het bepaalde in artikel 4.
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2.	Eveneens recht op buitengewoon pensioen heeft de vrouw, met wie een
overleden deelnemer aan het verzet gehuwd is geweest, mits:
a.	de man op de dag waarop de beschikking tot echtscheiding of de
ontbinding van het huwelijk is uitgesproken dan wel het geregistreerd
partnerschap ingevolge artikel 80c, onder c en d, van Boek 1 van het
Burgerlijk Wetboek is beëindigd, recht op buitengewoon pensioen
ontleende aan het bepaalde in artikel 4 en hij dat recht ook op het
tijdstip van zijn overlijden kon doen gelden,
b.	de onder a bedoelde dag ligt na het tijdstip van de inwerkingtreding
van de Wet herziening echtscheidingsrecht en de echtscheiding of de
ontbinding van het huwelijk niet is uitgesproken met toepassing van het
vóór genoemd tijdstip geldende recht, en
c.	de vrouw niet als gevolg van hertrouwen, het aangaan van een huwelijk
na een geregistreerd partnerschap, het aangaan van een geregistreerd
partnerschap na een huwelijk dan wel het opnieuw aangaan van een
geregistreerd partnerschap met haar vroegere echtgenoot ter zake van
diens overlijden recht op buitengewoon weduwenpensioen verkrijgt,
met dien verstande, dat indien de vrouw op de datum van overlijden van
haar vroegere echtgenoot is hertrouwd of geregistreerd dan wel
opnieuw geregistreerd, het recht op buitengewoon pensioen, hetwelk
zij aan dat overlijden ontleent, eerst ontstaat op de dag, volgende op
die, waarop dat volgende door haar gesloten huwelijk is ontbonden.
3.	Voor de toepassing van deze wet wordt met een weduwe (echtgenote)
gelijkgesteld de vrouw, die ingevolge een uitspraak van de Afdeling
Rechtspraak van de Raad voor het Rechtsherstel of enige andere
rechterlijke uitspraak in vermogensrechtelijk en/of erfrechtelijk opzicht
gelijk wordt gesteld met een weduwe (echtgenote).
4.	Buitengewoon pensioen als in de voorgaande leden van dit artikel
bedoeld, komt eveneens toe aan:
a. de weduwnaar van een deelneemster aan het verzet;
b.	de man, met wie een overleden deelneemster aan het verzet gehuwd is
geweest.
Op het buitengewoon pensioen van de in de vorige volzin onder a en b
genoemde personen zijn de bepalingen van deze wet, betrekking hebbende
op het buitengewoon pensioen van de in het eerste onderscheidenlijk het
tweede lid van dit artikel genoemde personen, van overeenkomstige
toepassing.
Artikel 17 Het pensioenpercentage
Het buitengewoon pensioen, bedoeld in de artikelen 14 en 15, bedraagt:
a.	voor de weduwe, wier echtgenoot het leven heeft verloren in verband
met het verzet, dan wel is overleden aan de gevolgen van verwonding,
verminking, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4, alsmede voor
de weduwe van de deelnemer aan het verzet, die is overleden door
andere oorzaken dan hiervoor genoemd en wiens invaliditeit, waarnaar
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			zijn buitengewoon pensioen laatstelijk was of zou zijn berekend,
tenminste zestig procent bedroeg, vijfenzestig procent van de
pensioengrondslag, die op grond van het bepaalde in artikel 8 of artikel
41a voor de echtgenoot heeft of zou hebben gegolden, indien deze als
deelnemer aan het verzet recht op buitengewoon pensioen had of zou
hebben gehad. Indien er bij het overlijden van de deelnemer aan het
verzet tevens recht of krachtens artikel 14, tweede lid, uitzicht op een of
meerdere buitengewone pensioenen, als bedoeld onder i, bestaat,
wordt het buitengewoon weduwenpensioen met het bedrag daarvan
verminderd;
b.	voor de weduwe van de deelnemer aan het verzet, die het leven heeft
verloren door andere oorzaken dan verwonding, verminking, ziekten of
gebreken, als bedoeld in artikel 4, en wiens invaliditeit, waarnaar zijn
buitengewoon pensioen laatstelijk was of zou zijn berekend, minder dan
zestig procent bedroeg, vijfenzestig procent van het pensioen, waarop
de deelnemer op het tijdstip van zijn overlijden recht had of zou hebben
gehad. Indien er bij het overlijden van de deelnemer aan het verzet
tevens recht of krachtens artikel 14, tweede lid, uitzicht op een of meer
buitengewone pensioenen, als bedoeld onder j, bestaat, wordt het
buitengewoon weduwenpensioen met het bedrag daarvan verminderd;
c.	voor elk kind dat in familierechtelijke betrekking stond tot de deelnemer
aan het verzet, die het leven heeft verloren in verband met het verzet,
dan wel is overleden aan de gevolgen van verwonding, verminking,
ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4, alsmede voor elk door hem
erkend kind, vijftien procent van de eerste € 2.268,90 en tien procent
van het overige gedeelte van de onder a bedoelde pensioengrondslag,
indien de andere ouder aan het overlijden van de deelnemer aan het
verzet aanspraak op buitengewoon pensioen ontleent; dertig procent
van de eerste € 2.268,90 en twintig procent van het overige gedeelte
van het bedrag van die grondslag, indien de andere ouder aan het
overlijden van de deelnemer aan het verzet geen aanspraak op
buitengewoon pensioen ontleent.
		Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op het kind dat in
familierechtelijke betrekking stond tot de deelnemer aan het verzet, die is
overleden door andere oorzaken dan hiervoor genoemd en wiens
invaliditeit, waarnaar zijn buitengewoon pensioen laatstelijk was of zou
zijn berekend, tenminste zestig procent bedroeg;
d.	voor elk ander kind ten behoeve van hetwelk de vader, die het leven
heeft verloren in verband met het verzet, dan wel is overleden aan de
gevolgen van verwonding, verminking, ziekten of gebreken, als bedoeld
in artikel 4, een onderhoudsplicht was opgelegd krachtens de
bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of ten behoeve van hetwelk de
vader deze onderhoudsplicht had erkend, vijftien procent van de eerste
€ 2.268,90 en tien procent van het overige gedeelte van de onder a
bedoelde pensioengrondslag, indien de moeder aan het overlijden van
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			bedoelde pensioengrondslag, indien de moeder aan het overlijden van
de vader aanspraak op buitengewoon pensioen ontleent; dertig procent
van de eerste € 2.268,90 en twintig procent van het overige gedeelte
van het bedrag van die grondslag, indien de moeder aan het overlijden
van de vader geen aanspraak op buitengewoon pensioen ontleent;
e.	voor de ouders of bij ontstentenis van deze de grootouders van de
overledene, zoveel als hij in de regel als kostwinner tot hun
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan veertig procent van de
eerste € 2.268,90 en dertig procent van het overige bedrag van de
boven onder a bedoelde pensioengrondslag en wel tot de dood van de
langstlevende;
f.		voor elk ouderloos kleinkind van de overledene zoveel als hij in de regel
als kostwinner tot diens levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan
twintig procent van de eerste € 2.268,90 en vijftien procent van het
overige bedrag van de boven onder a bedoelde pensioengrondslag;
g.	voor de schoonouders van de overledene zoveel als hij in de regel als
kostwinner tot hun levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan
veertig procent van de eerste € 2.268,90 en dertig procent van het
overige bedrag van de boven onder a bedoelde pensioengrondslag en
wel tot de dood van de langstlevende dan wel tot het tijdstip, waarop
de overledene, ware hij nog in leven, als behuwdkind jegens hen niet
meer onderhoudsplichtig zou zijn geweest;
h.	voor elk kind dat in familierechtelijke betrekking stond tot de deelnemer
aan het verzet, die het leven heeft verloren door andere oorzaken dan
verwonding, verminking, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4,
en wiens invaliditeit, waarnaar zijn buitengewoon pensioen laatstelijk
was of zou zijn berekend, minder dan zestig procent bedroeg, vijftien
procent van de eerste € 2.268,90 en zes procent van het overige
gedeelte van het onder b bedoelde pensioen, indien de andere ouder
aan het overlijden van de deelnemer aan het verzet aanspraak op
buitengewoon pensioen ontleent; dertig procent van de eerste
€ 2.268,90 en twaalf procent van het overige gedeelte van het bedrag
van dat pensioen, indien de andere ouder aan het overlijden van de
deelnemer aan het verzet geen aanspraak op buitengewoon pensioen
ontleent.
			Het in dit onderdeel bepaalde is slechts van toepassing op het kind, dat
geboren is uit het huwelijk van de hiervoren bedoelde ouders of dat
voor de toepassing van deze wet met een kind dat in familierechtelijke
betrekking tot de deelnemer aan het verzet staat is gelijkgesteld;
i.		voor de gewezen echtgenote van een overleden deelnemer aan het
verzet, die is overleden aan de gevolgen van verwonding, verminking,
ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4, alsmede voor de gewezen
echtgenote van een overleden deelnemer aan het verzet, die is
overleden door andere oorzaken dan hiervoor genoemd en wiens
invaliditeit, waarnaar zijn buitengewoon pensioen laatstelijk was of zou
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			zijn berekend, ten minste zestig procent bedroeg, een bedrag,
berekend volgens de formule:
P
—
40

x

65
— x q			
100

		 in welke formule:
		p voorstelt: het aantal volle jaren, gedurende hetwelk de man in zijn
leeftijdsperiode van 25 tot 65 jaar met de vrouw gehuwd is geweest,
vermeerderd met het aantal volle jaren, gedurende hetwelk de man in
dezelfde leeftijdsperiode vóór het sluiten van dat huwelijk zonder
onderbreking ongehuwd is geweest, en q voorstelt: de
pensioengrondslag, welke op grond van het bepaalde in artikel 8 of
artikel 41a voor de man op het tijdstip van zijn overlijden gold of zou
hebben gegolden;
j.	voor de gewezen echtgenote van een overleden deelnemer aan het
verzet, die is overleden door andere oorzaken dan verwonding,
verminking, ziekten of gebreken, als bedoeld in artikel 4, en wiens
invaliditeit, waarnaar zijn buitengewoon pensioen laatstelijk was of zou
zijn berekend, minder dan zestig procent bedroeg, een bedrag, berekend
volgens de formule:
X
—
40

x

65
— x y
100

		 in welke formule:
		x voorstelt: het aantal volle jaren, gedurende hetwelk de man in zijn
leeftijdsperiode van 25 tot 65 jaar met de vrouw gehuwd is geweest,
vermeerderd met het aantal volle jaren, gedurende hetwelk de man in
dezelfde leeftijdsperiode vóór het sluiten van dat huwelijk zonder
onderbreking ongehuwd is geweest, en y voorstelt: het buitengewoon
pensioen, waarop de man op het tijdstip van zijn overlijden recht had of
zou hebben gehad.
Artikel 18a Vermeerdering van het nabestaandenpensioen
1.	Het buitengewoon pensioen van de weduwe, wier echtgenoot over een
periode van ten minste drie maanden, voorafgaande aan zijn overlijden in
het genot was gesteld van een blijvend buitengewoon pensioen uit hoofde
van een invaliditeit van ten minste negentig procent wordt gedurende het
eerste jaar na het overlijden van de echtgenoot verhoogd met twintig
procent van de pensioengrondslag en gedurende het tweede jaar na het
overlijden met tien procent van die grondslag, voor zover het verhoogde
buitengewoon weduwen-pensioen daardoor gedurende het eerste jaar niet
meer dan vijfentachtig procent van de minimum-pensioengrondslag
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	bedraagt en gedurende het tweede jaar niet meer dan vijfenzeventig
procent van die grondslag.
2.	De verhoging, bedoeld in het eerste lid, wordt voor de toepassing van
artikel 18 buiten beschouwing gelaten.
Artikel 24 De aanvraagprocedure
1.	Zij, die aanspraak menen te hebben op buitengewoon pensioen of
vergoeding krachtens deze wet, dienen daartoe bij de Raad of de Sociale
Verzekeringsbank een aanvrage in. Bij een aanvrage moet worden
overgelegd de voor de regeling van het buitengewone pensioen of
vergoeding benodigde, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
stukken, welke vrij zijn van leges.
2.	Zij die erkend willen worden als deelnemer aan het verzet dienen daartoe
bij de Raad een aanvrage in.
3.	De Raad legt de aanvrage om een buitengewoon pensioen dan wel de
aanvrage erkend te worden als deelnemer aan het verzet voor aan de
Stichting 1940-1945. Deze geeft binnen vier maanden nadat de Raad de
aanvrage heeft voorgelegd, een verklaring af waaruit blijkt of de aanvrager
of degene aan wie de aanvrager zijn aanspraken wenst te ontlenen, al dan
niet heeft behoord tot de deelnemers aan het verzet in de zin van de wet
en of een omstandigheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, al dan niet
aanwezig is. Indien de aanvrage om een buitengewoon pensioen afkomstig
is van een persoon, als bedoeld in de artikelen 14 en 15, en de overledene
aan wie de aanvrager zijn rechten wenst te ontlenen, aanspraken op deze
wet heeft doen gelden, wordt de verklaring, waaruit blijkt of ten aanzien
van de aanvrager een omstandigheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid,
al dan niet aanwezig is, binnen vier weken afgegeven. Indien de Stichting
1940-1945 niet tijdig de vorengenoemde verklaringen verschaft kan de
Raad, met instemming van de betrokkene, besluiten op andere wijze de
benodigde informatie in te winnen.
4.	Indien de door de Stichting 1940-1945 afgegeven verklaring, bedoeld in
het derde lid, inhoudt dat de betrokkene niet heeft behoord tot de
deelnemers aan het verzet in de zin van de wet of dat een omstandigheid
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan-wezig is, kan de Raad niettemin
een buitengewoon pensioen verlenen, indien naar zijn oordeel de
betrokkene daarop anders aanspraak had kunnen maken. Het bedrag van
dit buitengewoon pensioen is gelijk aan het bedrag, waarop de betrokkene
recht zou hebben, wanneer de verklaring van de Stichting 1940-1945 zou
inhouden dat de betrokkene heeft behoord tot de deelnemers aan het
verzet of dat een omstandigheid als bedoeld in artikel 2, tweede lid, niet
aanwezig is.
5.	Indien de door de Stichting 1940–1945 afgegeven verklaring, bedoeld in
het derde lid, inhoudt dat de betrokkene niet heeft behoord tot de
deelnemers aan het verzet in de zin van de wet of dat een omstandigheid
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, aanwezig is, kan de Raad niettemin een
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	erkenning als verzetsdeelnemer afgeven indien hiervoor naar zijn oordeel
voldoende termen aanwezig zijn.
6.	De voorlopig gepensioneerden dienen binnen twee jaren na het einde van
de termijn, waarover voorlopig buitengewoon pensioen werd toegekend,
een aanvrage in om weder in het genot van zodanig buitengewoon
pensioen te worden gesteld.
7.	Personen, die verkeerden in het geval, bedoeld in het derde lid van artikel
7, dienen, wanneer zij menen opnieuw aanspraak op buitengewoon
pensioen te kunnen doen gelden, een aanvrage in.
8. Indien door de Stichting 1940-1945, de Stichting Friesland 1940-1945, de
Stichting Sneek 1940-1945, de overheid of enig door de overheid ingesteld
of erkend orgaan een uitkering of onderstand is verleend over een tijdvak,
waarover later met terugwerkende kracht buitengewoon pensioen wordt
verleend, worden deze als voorschotten aangemerkt, en wordt de som hiervan zonder enige beperking op het bedrag van het pensioen ingehouden
ten gunste van de overheid, de instellingen of de organen, als bedoeld.
Artikel 26 Ingang en einde van het pensioen
1.	Behoudens afwijkende bepalingen gaat het buitengewoon pensioen in op
de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin deze wet is
afgekondigd of, indien het recht op buitengewoon pensioen later is
ontstaan, op de dag van het ontstaan van dat recht. Indien degene, aan
wie het buitengewoon pensioen wordt ontleend, later overleden is, gaat
het buitengewoon pensioen in op de eerste dag, volgende op die van het
overlijden. Het tijdelijk buitengewoon pensioen, verleend op grond van
artikel 16, gaat in op de dag, volgende op die der vermissing, doch niet
eerder dan op de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin deze
wet is afgekondigd.
2.	Wanneer de aanvrage tot het verkrijgen van het buitengewoon pensioen
niet binnen twee jaren nà de dag, waarop het ingevolge het bepaalde in
het vorige lid zou kunnen ingaan, is ontvangen, gaat het buitengewoon
pensioen in op de eerste dag der maand, volgende op die waarin de
aanvraag is binnengekomen.
3.	Een voorlopig buitengewoon pensioen, dat bij vernieuwing wordt
toegekend, alsmede een blijvend buitengewoon pensioen, dat verleend
wordt ter vervanging van een voorlopig buitengewoon pensioen, gaat in
op de dag, volgende op die, waarop het vorige buitengewoon pensioen
heeft opgehouden, behalve in de gevallen, genoemd in artikel 7, derde lid,
in welke gevallen het buitengewoon pensioen ingaat op de dag waarop de
aanvrage daartoe is binnengekomen, tenzij de Sociale Verzekeringsbank
termen aanwezig acht anders te beslissen.
4.	Ingeval de aanvrage, bedoeld in artikel 24, zesde lid, niet is ontvangen
binnen de daar gestelde termijn van twee jaren, zal de vervanging of
verlenging van voorlopig buitengewoon pensioen ingaan op de dag,
waarop de aanvrage is binnengekomen, tenzij de Sociale Verzekeringsbank
termen aanwezig acht anders te beslissen.
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Artikel 37 Bezwaar
In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht bedraagt de
termijn voor het indienen van het bezwaarschrift dertien weken, indien de
belanghebbende in het buitenland gevestigd is
Artikel 42 Herziening in het nadeel
1.	Een beschikking van de Raad of de Sociale Verzekeringsbank kan door hem
in het nadeel van de bij die beschikking betrokkene worden herzien op
grond van gebleken onjuistheid van aan die beschikking ten grondslag
gelegde feiten, dan wel op grond van gegevens die niet bekend waren ten
tijde van het geven van die beschikking, en die, zo zij wel bekend waren
geweest, tot een andersluidende beschikking zouden hebben geleid.
Indien deze herziening zou leiden tot intrekking van het recht op
buitengewoon pensioen, wordt de herzieningsbeschikking eerst gegeven
nadat de betrokkene door de Raad of de Sociale Verzekeringsbank is
gehoord.
2.	Indien een ingevolge deze wet genomen beschikking in het nadeel van de
belanghebbende wordt herzien, wordt hetgeen reeds was uitbetaald
ingevolge die beschikking niet teruggevorderd of verrekend, tenzij in de
herzieningsbeschikking is uitgesproken, dat de gebleken onjuistheid van de
aan de oorspronkelijke beschikking ten grondslag gelegde feiten was te
wijten aan diens opzet dan wel grove nalatigheid.
3.	Een beschikking, voortvloeiende uit de toepassing van dit artikel, wordt
aan de Stichting 1940-1945 medegedeeld.
Artikel 42a Herziening in het voordeel
De Raad of de Sociale Verzekeringsbank is bevoegd, op daartoe door of
vanwege de belanghebbende gedane aanvrage, een door de Raad of de
Sociale Verzekeringsbank of de Centrale Raad van Beroep gegeven
beschikking dan wel uitspraak in het voordeel van de bij die beschikking dan
wel uitspraak betrokkene te herzien.
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Artikel 6:6
Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien:
a.	niet is voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste
voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, of
b. het bezwaar- of beroepschrift geheel of gedeeltelijk is geweigerd op
grond van artikel 2:15, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het
verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.
Artikel 6:7
De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt zes
weken.
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Artikel 6:8
1.	De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op
de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
2.	De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit
waartegen alleen door een of meer bepaalde belanghebbenden
administratief beroep kon worden ingesteld, vangt aan met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn ongebruikt is verstreken.
3.	De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat
aan goedkeuring is onderworpen, vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit, inhoudende de goedkeuring van dat besluit, op de
voorgeschreven wijze is bekendgemaakt.
4.	De termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit dat is
voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 vangt aan met ingang van de
dag na die waarop het besluit overeenkomstig artikel 3:44, eerste lid,
onderdeel a, ter inzage is gelegd.
Artikel 6:9
1.	Een bezwaar- of beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde
van de termijn is ontvangen.
2.	Bij verzending per post is een bezwaar- of beroepschrift tijdig ingediend
indien het voor het einde van de termijn ter post is bezorgd, mits het niet
later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.
Artikel 6:11
Ten aanzien van een na afloop van de termijn ingediend bezwaar- of
beroepschrift blijft niet-ontvankelijkverklaring op grond daarvan achterwege
indien redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is
geweest.
Artikel 6:12
1.	Indien het beroep is gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit
dan wel het niet tijdig bekendmaken van een van rechtswege verleende
beschikking, is het niet aan een termijn gebonden.
2.	Het beroepschrift kan worden ingediend zodra:
a.	het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen of een van
rechtswege verleende beschikking bekend te maken, en
b.	twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het
bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.
3.	Indien redelijkerwijs niet van de belanghebbende kan worden gevergd dat
hij het bestuursorgaan in gebreke stelt, kan het beroepschrift worden
ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te
nemen.
4.	Het beroep is niet-ontvankelijk indien het beroepschrift onredelijk laat is
ingediend.
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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).
De PUR stelt ook het beleid vast.

