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In deze brochure vindt u algemene informatie over onze
beschikkingen. Een beschikking is een brief waarin u leest
welke beslissing wij hebben genomen op uw aanvraag en
waarom wij deze beslissing hebben genomen. U heeft een
beschikking van ons ontvangen omdat u een aanvraag
voor 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. 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.
Niet alle onderwerpen die in deze brochure staan zullen in elke beschikking
terug te vinden zijn. Wat er wel en niet in voorkomt, is namelijk afhankelijk van
wat u heeft aangevraagd. Wat in uw beschikking staat, gaat alleen over wat u
heeft aangevraagd.
Bent u de achterblijvende partner van een oorlogsslachtoffer? Dan is
vooral het hoofdstuk ‘De uitkering als nabestaande’ voor u van belang.
Achterin deze brochure vindt u de belangrijkste artikelen van de AOR en
de Awb. In uw beschikking staat vermeld welke artikelen bij de
behandeling van uw aanvraag zijn gebruikt.
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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 op de beschikking.
Als u belt voor informatie, houd dan uw correspondentienummer bij de hand.
Onze medewerkers kunnen dan snel uw gegevens opzoeken.
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In onze beschikkingen krijgt u informatie in korte tekstblokken. 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 kort aangegeven welke informatie op welke plaats in de
beschikking staat vermeld.
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 namelijk 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’
Hier 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 ‘Artikelen’
Onder dit kopje staan de belangrijkste artikelen die zijn gebruikt bij het
nemen van de beslissing. In de bijlage van deze brochure zijn de volledige
teksten opgenomen.
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Kopje ‘Bezwaar’
Hier 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
indient, wordt uw aanvraag beoordeeld door de Pensioen- en Uitkeringsraad
(PUR). Dit geldt ook als uw eerste aanvraag volledig werd afgewezen.
De Sociale Verzekeringsbank (vestiging Leiden) beslist op de overige
aanvragen op basis van het beleid van de PUR en de voormalige Commissie
AOR. De SVB verzorgt daarnaast de gehele uitvoering van de AOR.
Nadere informatie
In de volgende hoofdstukken vindt u uitgebreidere informatie over een aantal
belangrijke onderwerpen in de beschikking. Het gaat hierbij om:
-- oorlogsgebeurtenissen;
-- oorlogsletsel;
-- nationaliteit;
-- samenloop met Wuv/Wubo/Wiv;
-- de maandelijkse invaliditeitsuitkering;
-- de uitkering als nabestaande;
-- bijdragen in kosten;
-- bezwaar.

Oorlogsgebeurtenissen Voordat een beslissing kan worden genomen op een aanvraag om financiële
die onder de AOR vallen ondersteuning, is het nodig dat eerst wordt vastgesteld of u
oorlogsgebeurtenissen heeft meegemaakt die onder de AOR vallen.
Welke (oorlogs)gebeurtenissen vallen onder de AOR
Onder de AOR vallen uiteenlopende (oorlogs)gebeurtenissen. Voorbeelden
zijn vijandelijke acties van de vijand, maatregelen of omstandigheden die
onverbrekelijk met de oorlogvoering samenhangen, internering,
krijgsgevangenschap, gedwongen tewerkstelling en confrontatie met
mishandeling of executie van anderen.
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Ook slachtoffers van de ongeregeldheden tijdens de naoorlogse periode
(15 augustus 1945 tot 1 februari 1954) in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea
vallen onder de AOR. Bij ongeregeldheden valt onder meer te denken aan
betrokkenheid bij beschietingen en rellen, evacuaties onder
levensbedreigende omstandigheden, gedwongen verblijf in
extremistenkampen en de Westerling-acties.
Beoordeling van uw oorlogservaringen
Bij de beoordeling van uw oorlogservaringen is uitgegaan van de
gebeurtenissen die zijn vermeld in de aanvraagprocedure. In sommige
gevallen is hiervoor een sociaal rapport opgesteld door een medewerker van
de Stichting Pelita, de SVB of de Nederlandse vertegenwoordiging in uw
woonland. Om bevestiging te krijgen van de vermelde gebeurtenissen kunnen
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onder meer getuigenverklaringen en gegevens uit diverse archieven zijn
gebruikt.
Als is komen vast te staan dat u oorlogsgebeurtenissen heeft meegemaakt,
dan wordt beoordeeld of deze hebben geleid tot oorlogsletsel in de zin
van de AOR.

Oorlogsletsel

Oorlogsletsel
Als is komen vast te staan dat u oorlogsgebeurtenissen heeft meegemaakt,
is dit op zich nog niet voldoende voor financiële ondersteuning. Dat is pas
mogelijk als is vastgesteld dat deze gebeurtenissen hebben geleid tot
lichamelijk of psychisch oorlogsletsel. Deze beoordeling 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.

Nationaliteit

Om als oorlogsslachtoffer financiële ondersteuning te kunnen krijgen, geldt
als voorwaarde dat u op de datum van de aanvraag de Nederlandse
nationaliteit heeft. Of u in het verleden eventueel een andere nationaliteit
heeft gehad, speelt bij de beoordeling geen rol.

Samenloop met
Wuv/ Wubo/ Wiv

Het is mogelijk dat u vanwege uw eigen oorlogservaringen ook financiële
ondersteuning heeft aangevraagd bij de Wet uitkeringen
vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv), Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo) of de Wet buitengewoon pensioen
Indisch verzet (Wiv).
Als u ook ondersteuning bij een of meer van deze wetten heeft aangevraagd
en deze kunt krijgen, hebben wij onderzocht welke rechten of combinatie van
rechten voor u financieel het gunstigste is.
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Als de rechten bij Wuv, Wubo of Wiv gunstiger voor u zijn, wordt uw AORaanvraag afgewezen. Als een combinatie van AOR en een van de andere
wetten tot het gunstigste resultaat leidt, wordt dit in de AOR-beschikking
vermeld. Bij de beschikking vindt u als bijlage een berekeningsvergelijking.
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Als oorlogsslachtoffer kunt u een maandelijkse invaliditeitsuitkering krijgen
als u door het opgelopen oorlogsletsel arbeidsongeschikt bent geworden.
Het hebben van oorlogsletsel is op zich dus niet voldoende om een
uitkering te ontvangen.
Onze geneeskundig adviseur heeft beoordeeld of u arbeidsongeschikt bent
geworden door het opgelopen oorlogsletsel. Hierbij is gekeken naar het
laatste beroep dat u heeft uitgeoefend voordat u stopte met werken.
Ook kan naar het beroep van huisvrouw worden gekeken. Als u op de datum
van de aanvraag 70 jaar of ouder bent, wordt gekeken of uw eventuele
arbeidsongeschiktheid al aanwezig was op de dag voor het bereiken van de
70-jarige leeftijd. Als dat het geval is, kunt u een uitkering krijgen.
Grondslag en peilberoep
Uw uitkering wordt gebaseerd op een zogeheten ‘grondslag’. De grondslag
van een AOR uitkering is in beginsel gebaseerd op het arbeidsinkomen
voorafgaand aan het oorlogsletsel. Hiervoor wordt in de regel uitgegaan van
de periode van 1 maart 1941 tot 1 maart 1942. Het naoorlogse inkomen heeft
geen invloed op de hoogte van de grondslag.
Als er geen vooroorlogs arbeidsinkomen was, wordt de grondslag bepaald op
basis van de gevolgde opleiding. Bij huidige aanvragen gaat het doorgaans
om mensen die ten tijde van het meemaken van de calamiteit kinderen waren
die nog geen middelbare school hadden beëindigd. In dat geval wordt de
minimumgrondslag toegekend.
Berekening van de uitkering
Afhankelijk van de mate waarin u arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op
een bepaald percentage van de grondslag. Samen met de geldende
toeslagen is dit het gegarandeerde inkomen. Uw inkomsten uit andere
bronnen, zoals AOW-pensioen, particuliere pensioenen en inkomsten uit
vermogen, worden door de AOR-uitkering maandelijks aangevuld als deze
lager zijn dan het gegarandeerde inkomen.
Om dit te berekenen hebben wij gegevens nodig over uw inkomsten (en die
van uw eventuele partner). Uw uitkering wordt aangepast met de indexering
die bij het wettelijke minimumloon plaatsvindt. Deze indexering vindt normaal
gesproken ieder half jaar plaats.
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Voor meer informatie over de berekening van uw uitkering verwijzen wij u naar
de speciale brochure ‘Uitgerekend de AOR’. Deze brochure wordt
toegezonden bij de eerste vaststelling van uw uitkering. U kunt de brochure
ook opvragen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen via
+31 (0)71 535 68 88. De brochure vindt u ook op www.svb.nl/wvo.
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Nieuwe vaststelling van de uitkering
Slechts in een beperkt aantal situaties wordt uw uitkering opnieuw
vastgesteld. Dit is het geval bij de volgende gebeurtenissen:
-- u bereikt de AOW-leeftijd
-- u gaat trouwen of ongehuwd samenwonen
-- u wordt alleenstaand door het overlijden of het duurzaam gescheiden gaan
leven van uw huwelijkspartner of door het beëindigen van de samenwoning
-- u krijgt een nieuwe bron van inkomsten of verliest een bestaande bron
van inkomsten
-- uw kind of pleegkind bereikt de leeftijd van 18 jaar (alleen als in de
berekening met minderjarige kinderen rekening is gehouden)
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 uitkering vragen. Dit kan
zinvol zijn als uw inkomsten uit een bestaande bron lager zijn geworden.
Hiervoor geldt een bepaald grensbedrag dat jaarlijks wordt vastgesteld.

Bijdragen in kosten

Wat zijn bijdragen in kosten?
Als u kosten maakt vanwege letsel dat door de oorlog is ontstaan, kunt u een
bijdrage (tegemoetkoming) in deze kosten krijgen. Hierbij kunt u denken aan
medische kosten voor geneeskundige behandeling en verpleging,
kunstmiddelen (als een prothese of een rolstoel) en de kosten van hulp in de
huishouding. Andere kosten, zoals de kosten van woningaanpassing of sociaal
vervoer, worden niet vergoed. U kunt alleen een bijdrage ontvangen voor de
kosten die niet door uw ziektekostenverzekering of een andere instantie
worden vergoed. Een bijdrage in kosten wordt in de AOR ‘tegemoetkoming’
genoemd.
De bijdrage gaat normaal gesproken in op de eerste dag van de maand
waarin u deze heeft aangevraagd. Bij een verzoek om vergoeding van
medische kosten kan worden teruggegaan tot uiterlijk de ingangsdatum van
de toekenning in de beschikking op de eerste aanvraag, onder de voorwaarde
dat de aanvraag om vergoeding van deze kosten is ingediend binnen
6 maanden na de datum van de beschikking op de eerste aanvraag.
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Weduwen of weduwnaars kunnen geen bijdrage in kosten krijgen.
Maximumbedrag en normbedrag
Sommige bijdragen in kosten kennen een maximumbedrag of een
normbedrag. Een maximumbedrag geeft aan tot welk bedrag de vergoeding
kan worden betaald. Een normbedrag is een vast bedrag voor een bepaalde
vergoeding. Het betreffende bedrag wordt normaal gesproken in de
beschikking vermeld.
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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 doet 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.
Vergoeding door een andere instantie
Vergoedingen worden alleen betaald als de kosten niet worden vergoed door
uw zorgverzekeraar of een andere instantie. We gaan ervan uit dat iedereen
verzekerd is tegen ziektekosten.
Als de kosten van behandeling en/of verpleging van het aanvaarde
oorlogsletsel niet of niet volledig door u ziektekostenverzekeraar worden
vergoed, komt u in aanmerking voor vergoeding van deze kosten in het
kader van de AOR. U kunt de betreffende nota’s dan bij ons indienen.
Als u echter financiële rechten bij de Wet uitkeringen vervolgingslachtoffers
1940-1945 (Wuv) of de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
(Wubo) heeft, kunt u dezelfde voorziening niet tevens bij de AOR krijgen en
wordt een aangevraagde voorziening bij de voor u financieel gunstigste wet of
regeling toegekend.
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 een verhuizing naar een zorginstelling
Als u verhuist naar een instelling voor zorg met verblijf op grond van de Wet
op de Langdurige Zorg (WLZ) in Nederland of naar een verzorgings- of
verpleeghuis in het buitenland, wordt de bijdrage in kosten van huishoudelijke
hulp ingetrokken. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Andere periodieke
bijdragen in kosten worden ingetrokken als hiervoor geen kosten meer
worden gemaakt. Een verhuizing naar een zorginstelling moet u daarom zo
spoedig mogelijk aan ons doorgeven.
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Wijzigingen na overlijden
Bijdragen in kosten worden beëindigd na de maand van overlijden van de
gerechtigde. Hierover wordt geen beschikking afgegeven.
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Als nabestaande van een oorlogsslachtoffer kunt u alleen een AOR-uitkering
krijgen, als het overlijden van uw partner een gevolg was van het
oorlogsletsel. In bijzondere situaties is een uitkering ook mogelijk als het
oorlogsslachtoffer door andere oorzaken is overleden. Als weduwe heeft u
geen recht op een uitkering als het huwelijk is gesloten nadat uw partner
het oorlogsletsel had opgelopen.
Grondslag
Voor de berekening van de nabestaandenuitkering wordt uitgegaan van
dezelfde grondslag die voor de uitkering van uw overleden partner gold.
De berekening van de uitkering is echter niet hetzelfde.
Berekening van de nabestaandenuitkering
Als nabestaande heeft u recht op een deel van de grondslag. Samen met
de geldende toeslagen is dit is het gegarandeerde inkomen. De uitkering
als nabestaande is niet afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid
van uw overleden partner. Uw inkomsten uit andere bronnen, zoals AOWpensioen, vermogen en bijvoorbeeld particuliere pensioenen, worden door
de AOR-uitkering maandelijks aangevuld als deze lager zijn dan het
gegarandeerde inkomen. Om dit te berekenen hebben wij gegevens nodig
over uw inkomsten.
Uw uitkering als nabestaande wordt aangepast met de indexering die bij
het wettelijke minimumloon plaatsvindt. Deze indexering vindt normaal
gesproken ieder half jaar plaats.
Voor meer informatie over de berekening van de uitkering als nabestaande
verwijzen wij u naar de speciale informatiefolder ‘Uitgerekend de AOR’. Deze
folder kunt u opvragen bij de afdeling Verzetsdeelnemers en
Oorlogsgetroffenen (telefoon +31 (0)71 535 68 88). Ook kunt u deze folder
vinden op onze website (www.svb.nl/wvo).
Beëindiging nabestaandenuitkering
De uitkering als nabestaande wordt met een beschikking ingetrokken als u
opnieuw in het huwelijk treedt of gaat samenwonen. De beëindiging vindt dan
plaats in de maand na het huwelijk of in de maand nadat u bent gaan
samenwonen. Een huwelijk of samenwoning moet u daarom zo spoedig
mogelijk aan ons doorgeven.
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Bijdragen in kosten
Als nabestaande kunt u geen bijdragen in kosten krijgen.
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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. Deze termijn geldt ook als u in
het buitenland woont. Stuurt u het bezwaarschrift op tijd op, anders mogen
wij het niet in behandeling nemen.
In uw bezwaarschrift vermeldt u uw correspondentie- of registratienummer,
uw naam en adres, het kenmerk 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). Stuur eventuele bewijsstukken die uw
motivering onderbouwen mee. 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.
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 folder kunt u bij ons
opvragen via de afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, via
+31 (0)71 535 68 88. Ook kunt u deze brochure vinden op onze website
(www.svb.nl/wvo).
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Mocht u het ook met de beslissing op bezwaar niet eens zijn, dan kunt u
daartegen, ook weer binnen 6 weken, in beroep gaan bij de Centrale Raad
van Beroep in Utrecht. Voor een beroepschrift moet u griffierecht betalen.
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Hieronder vindt u de tekst van de belangrijkste artikelen van de AOR.
Dit zijn de artikelen 1, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 25, 27, 29, 37 en 42.
De volledige tekst van alle artikelen van de AOR is op te vragen bij de
afdeling V&O van de SVB.
In het onderstaande is ook een gedeelte van artikel 6 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) opgenomen. Dit betreft het indienen van een
bezwaar- of beroepsschrift.
Artikel 1: Begripsbepaling
Deze ordonnantie verstaat onder:
Oorlogsletsel:
het lichamelijk, dan wel geestelijk letsel, ziekte daaronder begrepen, hetwelk
aan een persoon is overkomen als gevolg van een actie van de vijand, van
enige handeling of nalatigheid van een onderdeel of lid van de weermacht
of van de burgerlijke hulpdiensten in tijd van feitelijke oorlog, dan wel van
maatregelen of omstandigheden, welke met de oorlogvoering onverbrekelijk
samenhangen, een en ander voor zover dat letsel is ontstaan binnen het
rechtsgebied van Nederlandsch-Indië, dan wel op of boven de open zee,
gelegen tussen 6° N.B. en 11° Z.B. en 95° en 140° O.L., dan wel elders is
overkomen aan een persoon, die deel uitmaakt van de weermacht, mede
wordt onder oorlogsletsel verstaan het lichamelijk, dan wel geestelijk letsel,
ziekte daaronder begrepen, hetwelk aan een persoon is overkomen
gedurende internering, krijgsgevangenschap, gedwongen tewerkstelling of
gedurende gevangenschap, vooronderzoek dan wel aanhouding, als gevolg
van verdenking wegens daden, welke gericht waren tegen de bevelen van het
Japanse bezettingsleger en niet vallen onder het gewone strafrecht, een en
ander voorzover zulks geschiedde door of op last van of te wijten was aan het
Japanse bezettingsleger dan wel onder Japanse bevelen staande gewapende
corpsen en ongeacht of het oorlogsletsel is ontstaan binnen of buiten het
rechtsgebied van Nederlandsch-Indië;
Oorlogsslachtoffer:
ieder, aan wie oorlogsletsel is overkomen;
Nabestaanden:
de in artikel 19 genoemde personen;
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Kostwinner:
ieder, die één of meer nabestaanden te zijnen laste heeft, welke voor hun
levensonderhoud geheel of hoofdzakelijk van hem afhankelijk zijn;
Vijandelijke onderdanen:
de personen, die voor de toepassing van de Verordening Rechtsverkeer in
Oorlogstijd als vijandelijke onderdanen worden aangemerkt;
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De commissie:
de terzake bevoegde, op de voet van artikel 6 ingestelde plaatselijke
commissie;
Arbeidsinkomen:
elke uitkering, welke iemand als vergoeding voor zijn arbeid van zijn
werkgever ontvangt, daaronder begrepen tantièmes, gratificaties, kinderen duurtetoeslagen en dergelijke, alsmede de fooien of andere ontvangsten
van derden, welke verband houden met zijn beroepsarbeid;
voorts, indien de vergoeding voor arbeid geheel of gedeeltelijk daaruit
bestaat, de vrije huisvesting en de verstrekkingen in natura, beide volgens
de waarde ter plaatste van de verstrekking op haar geldswaarde geschat;
verder het zuiver inkomen, hetwelk iemand uit een door hem uitgeoefend
beroep geniet, alsmede de zuivere opbrengst uit een zelf gedreven
onderneming, voorzover deze niet valt aan te merken als rente van het
daarin geïnvesteerde kapitaal;
tenslotte het pensioen of de onderstand, welke iemand in verband met
een vroeger door hem beklede dienstbetrekking geniet;
Overheidsdienaren:
de burgerlijke ambtenaren in vaste of tijdelijke dienst met inbegrip van het
personeel van de Indische Pensioenfondsen, van het personeel van
zelfstandige gemeenschappen ingesteld op de voet van de artikelen 119, 121
123 of 186 der Indische Staatsregeling, van de werkkrachten op maand-,
dag- of uurloon, vallende onder de “M.D.R. 1939”, alsmede van de maanden
daggelders, zomede de pensioengerechtigde leerkrachten.
Artikel 4: Financiële rechten
Aan personen, die oorlogsletsel hebben bekomen, alsmede aan de
nabestaanden van personen, die tengevolge van zodanig letsel zijn overleden,
wordt, voorzover zij niet in deze ordonnantie zijn uitgezonderd, in de gevallen
bij deze ordonnantie bepaald, ten laste van de geldmiddelen van
Nederlandsch-Indië tegemoetkoming verleend op de voet van de bepalingen
dezer ordonnantie.
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Artikel 8: Vergoeding
1.	Hij, aan wie enig oorlogsletsel is overkomen, heeft ter zake van dat letsel
aanspraak op vrije geneeskundige behandeling en in de gevallen, waarin
de behandelende geneesheer zulks nodig acht, op vrije verpleging tot op
het tijdstip, waarop hij zo ver genezen is, dat hij naar het oordeel van de
behandelende geneesheer voor ontslag uit de behandeling of de
verpleging in aanmerking komt.
2.	Onder geneeskundige behandeling is begrepen het verstrekken van
kunstmiddelen, voorzover deze onontbeerlijk zijn voor het herstel van

Beslist de AOR

13 van 19

redelijke levensomstandigheden voor de patiënt, alsmede onderricht in
het gebruik van die kunstmiddelen.
3.	Bij regeringsverordening worden nadere voorschriften gegeven nopens
de vrije geneeskundige behandeling en verpleging.
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Artikel 9: Het recht op een uitkering
1.	Hij, die zijn 18e levensjaar voltooid hebbende of reeds eerder kostwinner
zijnde terzake van het hem overkomen oorlogsletsel onder geneeskundige
behandeling is en een week na het ontstaan van dat letsel naar het
oordeel van de behandelende geneesheer niet in staat is zijn
werkzaamheden te hervatten, heeft met ingang van de dag na die van
het ontstaan van het letsel, dan wel - indien hij de 18-jarige leeftijd nadien
bereikt - met ingang van zijn 18e verjaardag tot en met de dag, waarop
hij uit de geneeskundige behandeling wordt ontslagen, dan wel naar het
oordeel van de behandelende geneesheer weer in staat is tot het
hervatten van zijn werkzaamheden of tot het verrichten van andere naar
het oordeel van de commissie hem passende arbeid, aanspraak op een
tijdelijke periodieke uitkering tot een bedrag, berekend naar de
bepalingen van het volgende hoofdstuk.
2.	De in het eerste lid bedoelde aanspraak wordt opgeschort ten aanzien
van oorlogsslachtoffers, die en voor zolang zij deel uitmaken van de
weermacht.
Artikel 10: Het recht op een uitkering
1.	Hij, die op het tijdstip, waarop de in artikel 9 bedoelde uitkering een einde
neemt - dan wel een einde zou hebben genomen, indien de aanspraak
daarop niet ware opgeschort ingevolge het tweede lid van het vorige
artikel - naar het oordeel van de commissie geheel of voor een belangrijk
deel ongeschikt is tot het verrichten van hem passende arbeid, heeft met
ingang van de dag na dat tijdstip voor de verdere duur van zijn
ongeschiktheid aanspraak op een periodieke invaliditeitsuitkering tot
een bedrag, berekend naar de bepalingen van het volgende hoofdstuk.
2.	Hij, die zich terzake van het hem overkomen oorlogsletsel niet onder
geneeskundige behandeling heeft gesteld, terwijl redelijkerwijze de
mogelijkheid daartoe aanwezig mocht worden geacht, dan wel zich zonder
gegronde reden voortijdig aan zodanige behandeling heeft onttrokken,
kan slechts aanspraak doen gelden op een invaliditeitsuitkering als
bedoeld in het voorgaande lid, indien blijkt, dat zijn ongeschiktheid tot
werken niet door passende geneeskundige behandeling had kunnen zijn
voorkomen. Als ingangsdatum voor de uitkering wordt in dit geval
aangemerkt de dag na die, waarop hij de daartoe strekkende aanvraag
heeft gedaan.
3.	Aan personen beneden de leeftijd van 18 jaren, geen kostwinner zijnde,
die op het tijdstip van het ontslag uit de geneeskundige behandeling naar
het oordeel van de commissie blijvend invalide zijn, kan tot de dag, waarop
zij hun 18e levensjaar hebben voltooid, naar bij regeringsverordening te
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stellen regelen, kostenloos onderwijs worden verstrekt op die scholen,
dan wel in die vakken, welke naar het oordeel van de commissie voor hen
in verband met hun lichamelijke toestand en met het oog op het verkrijgen
van de nodige geschiktheid tot het verrichten van hun passende arbeid
het meest doelmatig worden geacht.
4.	De in het voorgaande lid bedoelde personen hebben, indien zij bij het
bereiken van de leeftijd van 18 jaren, naar het oordeel der commissie
geheel of voor een belangrijk deel ongeschikt zijn tot het verrichten van
hun passende arbeid, met ingang van de dag, waarop zij hun 18e levensjaar
hebben voltooid, voor de verdere duur van hun ongeschiktheid aanspraak
op een uitkering als bedoeld in het eerste lid.
5.	De commissie kan, daartoe termen vindende, met tijdelijke afwijking
van het bepaalde in het eerste en vierde lid, aan personen, die hun 18e
levensjaar hebben voltooid, instede van een periodieke
invaliditeitsuitkering kostenloos onderwijs als bedoeld in het derde lid
doen verstrekken uiterlijk tot de dag, waarop zij hun 21ste levensjaar
hebben voltooid.
Artikel 12: Begrafeniskosten
Aan hem, te wiens laste de kosten der begrafenis van een tengevolge van
het hem overkomen oorlogsletsel overleden persoon gekomen, kunnen door
de commissie de gedane uitgaven, voorzover de redelijkheid daarvan wordt
aangetoond, tot een maximum van tweehonderd gulden worden vergoed.
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Artikel 13: De uitkering als nabestaande
1.	De nabestaanden van hem, die tengevolge van het hem overkomen
oorlogsletsel is overleden, of van wie naar het oordeel van de commissie
moet worden aangenomen, dat hij tengevolge van enig oorlogsletsel is
overleden, hebben, voorzover zij voor hun levensonderhoud geheel of
hoofdzakelijk van de overledene afhankelijk waren, met ingang van de
dag na die van het overlijden of vermoedelijk overlijden van het
oorlogsslachtoffer aanspraak op een periodieke uitkering tot een bedrag,
berekend naar de bepalingen van het volgende hoofdstuk. Een weduwe
wordt steeds geacht voor haar levensonderhoud geheel of hoofdzakelijk
van haar overleden echtgenoot afhankelijk te zijn geweest.
2.	Indien iemand binnen twee maanden nadat hem enig oorlogsletsel is
overkomen, tengevolge van dat letsel is overleden, kan de commissie aan
de personen, die tezamen met de overledene een gezin vormden en die
op grond van het bepaalde in het vorige lid aanspraak hebben op een
periodieke uitkering, bovendien een uitkering ineens toekennen tot een
bedrag berekend naar de bepalingen van het volgende hoofdstuk.
Artikel 16: De grondslag voor de uitkering
1.	Als grondslag voor de berekening wordt genomen 1/12 gedeelte van het
gehele bedrag aan arbeidsinkomen, door het oorlogsslachtoffer genoten
gedurende het jaar, onmiddellijk voorafgaande aan de dag, waarop hem
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het oorlogsletsel is overkomen of, indien dit tot onbillijkheden zou leiden,
het arbeidsinkomen gedurende een periode van een jaar, gelegen tussen
1 januari 1937 en de dag, waarop het letsel werd toegebracht, waarbij de
voor het slachtoffer en zijn nabestaanden gunstigste periode zal worden
genomen.
2.	Indien het oorlogsslachtoffer, voor 1 januari 1942, nog geen jaar in het
genot van arbeidsinkomen was, zal als grondslag voor de berekening
dienen:
a. het bedrag van ƒ 275,-- indien hij academisch gevormd is;
b.	een door de commissie nader te bepalen bedrag, indien hij niet aan
de sub a genoemde eis voldoet; bij het bepalen van dit bedrag zal de
commissie voor het bezit van het einddiploma ener middelbare school
op zich zelf een bedrag van ƒ 125,-- in rekening brengen en voorts
rekening houden met het gemiddelde arbeidsinkomen over een maand,
dat een persoon met overeenkomstige ontwikkeling als
aanvangsinkomen pleegt te ontvangen.
3.	Indien de naar de bepalingen der voorgaande leden van dit artikel
afgeleide grondslag meer bedraagt dan ƒ 600,-- komt het meerdere voor
de berekening ener uitkering niet in aanmerking.
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Artikel 18: De berekening van de uitkering
1.	Behoudens het bepaalde bij artikel 21 bedraagt de invaliditeitsuitkering,
genoemd in artikel 10 over het tijdsverloop van een maand:
a.	ingeval van algehele ongeschiktheid 50% van de in artikel 16
aangegeven grondslag;
b.	ingeval van gedeeltelijke ongeschiktheid een percentage van die
grondslag, als aangegeven in de aan deze ordonnantie gehechte tabel,
met dien verstande, dat indien de ongeschiktheid niet in verband staat
met een door op deze tabel voorkomende verminkingen, dan wel naar
het oordeel der commissie door de verminking alleen niet voldoende is
bepaald, de invaliditeitsuitkering door de commissie zal worden
vastgesteld op een deel der sub a genoemde uitkering in verhouding
tot de verloren geschiktheid tot werken.
2.	Indien de tot een invaliditeitsuitkering gerechtigde één of meer personen
als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder c en d geheel of hoofdzakelijk te zijn
en laste heeft, kan de commissie zijn uitkering met ten hoogste 10%
daarvan voor ieder kind of iedere ouder verhogen, met dien verstande, dat
de verhoging in totaal niet meer dan 30% van de uitkering zal bedragen en
de gehele uitkering het bedrag van ƒ 300,-- niet zal mogen overschrijden.
3.	De invaliditeitsuitkeringen, die worden toegekend over een tijdvak
liggende binnen de eerste drie maanden na het ontstaan van het
oorlogsletsel, kunnen door de commissie worden verhoogd tot ten
hoogste 80% van de in artikel 16 aangegeven grondslag.
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Artikel 19: De berekening van de uitkering als nabestaande
1.	Behoudens het bepaalde bij artikel 12, bedraagt de uitkering, genoemd in
het eerste lid van artikel 13 over het tijdsverloop van een maand:
a.	voor de vrouw, dan wel voor de gezamenlijke vrouwen, met wie de
overledene gehuwd was op het tijdstip, waarop hem het oorlogsletsel
overkwam en met wie hij nog gehuwd was op het tijdstip van het
overlijden, een percentage van de in artikel 16 aangegeven grondslag,
dat gesteld wordt op 30% van de eerste ƒ 100,--, 25% van de tweede
ƒ 100,--, 20% van de derde ƒ 100,-- en 15% van het resterende bedrag
van die grondslag.
b.	voor de man, met wie de overledene was gehuwd op het tijdstip,
waarop haar het oorlogsletsel overkwam en met wie zij nog gehuwd was
op het tijdstip van het overlijden, zoveel als zij in de regel tot zijn
levensonderhoud bijdroeg, doch niet meer dan het onder a bedoelde
percentage van de in artikel 16 aangegeven grondslag;
c.	voor elk ongehuwd wettig, wettelijk erkend of geadopteerd kind,
zomede voor elk ongehuwd stief- of pleegkind, alsook voor elk
ongehuwd ouderloos kleinkind, allen beneden de leeftijd van 18 jaren,
die de overledene op het tijdstip, waarop hem het oorlogsletsel
overkwam, bestonden, 10% van de in artikel 16 aangegeven grondslag,
met dien verstande nochthans, dat aan kinderen, die de leeftijd van 18
jaar hebben bereikt, een uitkering kan worden toegekend, indien en
voor zover de commissie van oordeel is, dat zij als gevolg van
onvolwaardigheid of achterlijkheid geheel of in belangrijke mate
ongeschikt zijn om in eigen levensonderhoud te voorzien;
d.	 voor een of beide ouders, of bij ontstentenis van deze voor een of beide
grootouders, alsook voor een of beide schoonouders, welke de
overledene op het tijdstip, waarop hem het oorlogsletsel overkwam,
bestonden, zoveel als deze in de regel tot hun onderhoud bijdroeg, doch
niet meer dan het onder a bedoelde percentage van de in artikel 16
aangegeven grondslag.
2.	De uitkeringen aan de gezamenlijke nabestaanden van een
oorlogsslachtoffer, zullen over het tijdsverloop van een maand niet meer
dan 50% van de in artikel 16 aangegeven grondslag bedragen. Zo nodig
wordt elke uitkering daartoe evenredig verminderd.
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Artikel 25: Het indienen van de aanvraag
1.	Vrije geneeskundige behandeling en verpleging worden geacht te zijn
aangevraagd door het enkele inroepen van geneeskundige hulp door of
voor het oorlogsslachtoffer.
2.	De overige tegemoetkomingen op de voet van de bepalingen dezer
ordonnantie worden mondeling of schriftelijk aangevraagd bij de
commissie, al dan niet door tussenkomst van een der bij het
instellingsbesluit der commissie nader aan te wijzen gezaghebbende.
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Artikel 27: Het onderzoek na de aanvraag
Na ontvangst van een aanvraag als bedoeld in artikel 25 lid 2 stelt de
commissie een onderzoek in naar:
1. de oorzaak en de aard van het voorval;
2. de identiteit en de verblijfplaats van de getroffene;
3. het door het voorval veroorzaakte letsel;
4.	de namen en woonplaatsen van de nabestaanden, die ingevolge 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.
Artikel 29: Verstrekken van inlichtingen
1.	Ieder is verplicht alle door of namens de commissie in verband met het in
artikel 27 bedoelde onderzoek verlangde inlichtingen te verstrekken.
Artikel 37: Einde aanspraken na overlijden
1.	Elke aanspraak op een tegemoetkoming vervalt met ingang van de eerste
van de maand volgende op die, waarin het overlijden van de
rechthebbende op de tegemoetkoming heeft plaatsgevonden.
Artikel 42: Herziening
1.	Wanneer na een beslissing nopens toekenning, weigering, intrekking
of wijziging van een uitkering feiten of omstandigheden bekend worden,
welke, indien zij zich daarvoor hebben of zouden hebben voorgedaan en
bekend waren geweest, tot een andere beslissing zouden hebben geleid,
of indien de toestand, welke de maatstaf vormde bij het nemen van een
zodanige beslissing, verandering ondergaat, kan de commissie ambtshalve
of op verzoek van belanghebbenden een nieuwe beslissing terzake nemen.
Op deze beslissing zijn dezelfde bepalingen van toepassing als op de
oorspronkelijke beslissing, met dien verstande, dat voor het in artikel 21
bedoelde tijdstip in de plaats treedt het tijdstip van de nieuwe beslissing.
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Artikel 6:6
Het bezwaar of beroep kan niet-ontvankelijk worden verklaard, indien:
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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.
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Artikel 6:7
De termijn voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift bedraagt
zes weken.
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.
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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
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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.

Contactgegevens

Sociale Verzekeringsbank
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
Postbus 9575
2300 RB Leiden
telefoon: +31 (0)71 535 68 88
fax: +31 (0)71 576 60 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.

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.

