Pensioen- en Uitkeringsraad

Jaarverslag 2019

Profiel
De Pensioen- en Uitkeringsraad (Raad) is verantwoordelijk voor de toelating tot de
regelingen die financiële ondersteuning bieden aan (nabestaanden van) verzetsdeelnemers en slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de periode van ongeregeldheden in het voormalig Nederlands-Indië. De Raad stelt het beleid voor deze wettelijke
regelingen vast en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die verantwoordelijk
is voor de uitvoering van deze regelingen, in alle zaken waarin het vastgestelde
beleid niet voorziet. De Raad is een zelfstandig bestuursorgaan en werd oorspronkelijk
per 1 juli 1990 bij wet ingesteld. De verdeling van taken en verantwoordelijkheden
tussen de Raad en de SVB is vastgelegd in de Wet uitvoering wetten verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, die op 1 januari 2011 van kracht werd. De minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is politiek verantwoordelijk, financier en
toezichthouder.
Het werkterrein van de Raad omvat in 2019 de volgende regelingen:
• Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Wbp);
• Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Wbpzo);
• Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv);
• Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Wubo);
• Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Wiv);
• Tijdelijke vergoedingsregeling psychotherapie naoorlogse generatie (Tvp);
• De Algemene Oorlogsongevallenregeling (AOR).
De wetten zijn gebaseerd op de ereschuld van het Nederlandse volk ten opzichte van
verzetsdeelnemers en op de bijzondere solidariteit ten opzichte van vervolgden en
burger-oorlogsslachtoffers. De wettelijke regelingen voorzien in inkomensaanvullende
pensioenen en uitkeringen en/of bijdragen in kosten die worden gemaakt in verband
met de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en de
periode van ongeregeldheden in het voormalig Nederlands-Indië. De AOR is een
regeling die in 1941 is ingesteld door de Nederlands-Indische regering.

Missie en doelen
De Raad wil de financiële ondersteuning van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden op een herkenbare, duidelijke, respectvolle en zorgvuldige manier tot aan de laatste getroffene verzorgen. Hierbij speelt de Raad in op de
individuele zorgbehoefte van de ouder wordende cliënt, met oog voor de continuïteit
en de verbetering van doelmatigheid, rechtmatigheid en de kwaliteit van de wetstoepassing.

Kerncijfers 2019
Wbp, Wiv en Wbpzo
soort aanvraag / bezwaar

voorraad per 1 januari 2019

instroom 2019

uitstroom 2019

voorraad per 1 januari 2020

eerste aanvragen

6

7

8

5

vervolgaanvragen

9

49

55

3

vaststelling op verzoek

0

8

8

0

bezwaarschriften

3

9

8

4

beroepschriften

4

0

4

0

instroom 2019

uitstroom 2019

voorraad per 1 januari 2020

Wuv (inclusief samenloop)
soort aanvraag / bezwaar

voorraad per 1 januari 2019

eerste aanvragen

30

95

95

30

vervolgaanvragen

152

950

958

144

vaststelling op verzoek

39

79

103

15

bezwaarschriften

46

112

133

25

beroepschriften

17

15

28
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Wubo (inclusief samenloop)
soort aanvraag / bezwaar

voorraad per 1 januari 2019

instroom 2019

uitstroom 2019

voorraad per 1 januari 2020

eerste aanvragen

68

156

163

61

vervolgaanvragen

88

679

698

69

2

13

13

2

bezwaarschriften

11

80

79

12

beroepschriften

17

14

27
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voorraad per 1 januari 2019

instroom 2019

uitstroom 2019

voorraad per 1 januari 2020

eerste aanvragen

61

128

136

53

vervolgaanvragen

13

55

64

4

vaststelling op verzoek

5

23

25

3

bezwaarschriften

7

24

29

2

beroepschriften

7

3

8

2

voorraad per 1 januari 2019

instroom 2019

uitstroom 2019

voorraad per 1 januari 2020

eerste aanvragen

5

10

10

5

vervolgaanvragen

3

11

11

3

bezwaarschriften

0

0

0

0

beroepschriften

0

0

0

0

vaststelling op verzoek

AOR
soort aanvraag / bezwaar

TVP
soort aanvraag / bezwaar
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Cliëntenbestand Sociale Verzekeringsbank
Wetten

per 1 januari 2019

Wetten bp
Wuv
Wubo
AOR
Totaal

per 1 januari 2020

1.400

1.219

10.412

9.689

8.764

8.183

2.573

2.467

23.149

21.558

Aanvragen en bezwaarschriften binnen (verlengde) wettelijke behandeltermijnen in %
Wetten

Eerste aanvragen

Vervolg aanvragen

Bezwaarschriften

Wetten bp

88

100

100

Wuv

97

97

99

Wubo

97

97

100

AOR

94

95

97

Kosten pensioenen en uitkeringen* (€)

Gemiddeld aantal cliënten

Gemiddeld per cliënt (€)

24.700.000

1.310

18.855

128.700.000

10.051

12.805

57.300.000

8.474

6.762

8.400.000

2.520

3.333

Gemiddelde pensioenen en uitkeringen over 2019
Wetten
Wetten bp
Wuv
Wubo
AOR
* afgerond op € 100.000
Bovenstaande kerncijfers zijn afkomstig van de Sociale Verzekeringsbank.

Financiële informatie
Sinds het jaarverslag 2013 neemt de Raad de verkorte jaarrekening niet langer op in het externe jaarverslag. De jaarrekening van de Raad wordt, conform de daarvoor gestelde eisen, opgesteld en gecontroleerd door een accountant
in dienst van de Sociale Verzekeringsbank en aangeboden aan het ministerie van VWS. Deze jaarrekening wordt
niet verder onder externen verspreid. De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen laat een dergelijke werkwijze toe.
De Raad heeft destijds deze werkwijze vanuit kostenoverwegingen ingevoerd. De Raad is van mening dat met het
externe jaarverslag aan de informatiebehoefte van externen wordt voldaan.
Door de Raad zijn géén betalingen verricht welke op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector (WNT) als onverschuldigd aangemerkt zouden moeten worden. De voor de leden
van de Raad uit hoofde van de WNT vereiste informatie is in de jaarrekening vermeld en zal via internet raadpleegbaar worden gemaakt.
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Voorwoord
In 2019 is door de Raad en de SVB afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) intensief samengewerkt aan de toepassing en uitvoering van de
Wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de AOR. Belangrijkste
constatering is dat ook in 2019 de gestage vermindering van het aantal aanvragen
dat jaarlijks wordt ingediend zich heeft voortgezet.
In 2019 heeft er een evaluatie van de Raad als zelfstandig bestuursorgaan plaatsgevonden. Deze vindt iedere vijf jaar plaats. Daarbij heeft de Raad de staatssecretaris
geadviseerd dat het huidige organisatorische model ook voor de toekomst nog
passend is. Deze organisatievorm functioneert goed en naar ieders tevredenheid.
In dit jaarverslag treft u, naast een verslag van de werkzaamheden van de Raad,
zoals gebruikelijk weer een overzicht aan van de belangrijkste ontwikkelingen in het
cliëntenbestand van de Wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en
de AOR.
Zoals gebruikelijk is ook in 2019 het gevormde beleid opgenomen in een digitaal
beschikbare aparte bijlage getiteld ‘Wetstoepassing en Jurisprudentie 2019’.

Dineke Mulock Houwer
Voorzitter Pensioen- en Uitkeringsraad
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De daling van het aantal eerste aanvragen, het aantal aanvragen voor voorzieningen van pensioen- en uitkeringsgerechtigden en van het aantal bezwaarschriften en beroepsschriften was ook in 2019 duidelijk waarneembaar.
RESULTATEN
In 2019 zijn er 2.664 aanvragen, bezwaar- en beroepschrif-

In 2019 bedroeg het toewijzingspercentage op eerste aan-

ten door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale Ver-

vragen bij de Wetten bp 13%. De toewijzingspercentages

zekeringsbank afgehandeld. Daarnaast werden er 149 ver-

bij eerste aanvragen voor de andere wetten en regelingen

zoeken voor een nieuwe vaststelling afgehandeld. De Raad

bedroegen 28% bij de Wuv, 50% bij de Wubo, 49% bij de

was daarbij verantwoordelijk voor de besluiten op aanvragen

AOR en 80% bij de TVP. De toewijzingspercentages bij ver-

en bezwaarschriften van personen die niet eerder materiële

volgaanvragen bedroegen 71% bij de Wetten bp, 58% bij

rechten aan de Wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogs-

de Wuv, 50% bij de Wubo, 39% bij de AOR en 91% bij de

getroffenen konden ontlenen. De overige besluiten zijn door

TVP. Het percentage gegronde bezwaar- en beroepschriften

de SVB genomen, waarbij de Raad op verzoek 60 keer heeft

in 2019 was respectievelijk 11% en 1%.

geadviseerd.
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Bron: SVB.
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Om beleidsmatig goed te kunnen aansluiten op veranderende behoeften en
maatschappelijke ontwikkelingen is inzicht in de aard, omvang en persoonlijke
leefomstandigheden van de verschillende doelgroepen noodzakelijk.

CLIËNTENBESTAND

van eigen oorlogservaringen is 52% uitkerings- of pensioen-

Op 31 december 2019 omvatte het cliëntenbestand 21.558

gerechtigd. De overige 48% heeft recht op financiële onder-

cliënten: 7.600 mannen en 13.958 vrouwen, waarvan er

steuning in de vorm van voorzieningen en/of inkomstenon-

14.003 alleenstaand zijn. De gemiddelde leeftijd bedroeg

afhankelijke bijdragen zoals het bedrag voor niet-meetbare

82 jaar en 8 maanden. De gemiddelde leeftijd van cliënten

invaliditeitskosten (Wuv) of de artikel 19 toeslag (Wubo).

geboren voor 1946 bedroeg 83 jaar en 11 maanden. Ten op-

Het merendeel van de cliënten woont in Nederland (81%)

zichte van 2018 is het totale cliëntenbestand gedaald met

en wordt bij aanvragen begeleid door de Stichting Joods

6,9%. Bij de Wetten bp bedroeg de afname 12,9%, bij de

Maatschappelijk Werk (10%), de Stichting 1940-1945 (22%)

Wuv 6,8%, bij de Wubo 6,2% en bij de AOR 2,2%.

en Stichting Pelita (55%). In de overige gevallen wordt het

Binnen het cliëntenbestand kan een onderverdeling worden

sociaal rapport opgesteld door de SVB afdeling Verzets-

gemaakt naar Wuv (45%), Wubo (38%), AOR (11%) en de

deelnemers en Oorlogsgetroffenen. Buiten Nederland zijn

Wetten bp (6%). Daarnaast is een onderverdeling mogelijk tus-

cliënten woonachtig in 56 verschillende landen. Driekwart

sen personen met recht op financiële ondersteuning op basis

van de buitenlandse cliënten zijn gevestigd de zogenoemde

van eigen oorlogservaringen (78%) en personen met rechten

kernlanden: Amerika & Canada (29%), Israël (22%), Australië

als nabestaande (22%). Van de personen met rechten op basis

& Nieuw-Zeeland (14%) en Indonesië (10%).
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Bron: SVB.

Het afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen geweest in de samenstelling van
de Raad. De Raad bestond in 2019 uit vijf personen, inclusief de voorzitter. Het
functioneren van de Raad is geëvalueerd.

SAMENSTELLING RAAD
De Raad voldoet met de huidige bezetting aan het vereiste

Dit onderzoek is gedaan door de accountant van de Sociale

dat is vastgelegd in de Wet uitvoering Wetten voor verzets-

Verzekeringsbank (SVB). In het evaluatierapport wordt door

deelnemers en oorlogsgetroffenen (Wuvo), waarin staat dat

de accountant van de SVB geconstateerd dat de Raad in de

de Raad zodanig wordt samengesteld dat daarin de catego-

periode 2014 tot en met 2018 doeltreffend heeft gefunctio-

rieën belanghebbenden waarop de werkzaamheden van de

neerd en er in de betreffende periode geen indicaties aan-

Raad betrekking hebben op een evenwichtige wijze zijn ver-

wezig zijn van ondoelmatigheid in de taakuitvoering door

tegenwoordigd.

de PUR. Daarnaast is een doorkijk naar de organisatorische
toekomst van de Raad door de Raad zelf gegeven. Gecon-

EVALUATIE ZELFSTANDIG BESTUURSORGAAN PUR

cludeerd werd dat er geen aanleiding is om thans iets aan

Het ministerie van VWS heeft de Raad op 18 juli 2019 ver-

het huidige bestuurlijke model te veranderen. Het huidige

zocht om een evaluatie van het functioneren van de Raad.

model functioneert goed en naar ieders tevredenheid en de

Dit in het kader van de door de Kaderwet zelfstandige be-

inschatting is dat dit ook voor de komende vijf jaar het geval

stuursorganen (ZBO’s) voorgeschreven 5-jaarlijkse evaluatie

zal zijn. Staatssecretaris Blokhuis heeft op 21 februari 2020

van ZBO’s. De evaluatie betreft allereerst een onderzoek naar

een beleidsreactie over de evaluatie van het functioneren van

de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de Raad.

de Raad naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd.
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Pensioen- en Uitkeringsraad:
v.l.n.r.: Ingmar Wolfert (secretaris),
Margaret Leidelmeijer, Henny Troostwijk, Dineke Mulock Houwer (voorzitter), Rein Nota en Peter Keppy.

De Raad heeft in 2019 twintig keer plenair vergaderd. In deze vergadering
werden beleidsonderwerpen, bestuurlijke aangelegenheden en casuïstiek
besproken.

VERGADERINGEN PLENAIR/CASUÏSTIEK

BELEID

In 2019 is er, net als in 2018, twintig keer plenair vergaderd.

De Raad heeft in 2019 in verband met nieuwe wetgeving, uit-

In deze vergaderingen zijn beleidsonderwerpen en bestuur-

spraken van de Centrale Raad van Beroep, maatschappelijke

lijke aangelegenheden besproken. Daarnaast wordt in deze

ontwikkelingen en signalen vanuit de wetsuitvoering ook op

vergaderingen casuïstiek voor de verschillende wetten en de

verschillende andere terreinen nieuw beleid vastgesteld en

AOR behandeld.

bestaande beleidsregels gewijzigd.

De Raad neemt een beslissing op een aanvraag en geeft ad-

Een volledig overzicht van de beleidswijzigingen en de be-

viezen aan de SVB voor aanvragen van cliënten die al tot de

langrijkste uitspraken van de Centrale Raad van Beroep op

wetten of de AOR zijn toegelaten. De SVB verzoekt de Raad

het werkterrein van de Raad zijn opgenomen in de bijlage

om een advies als de beslissing niet kan worden genomen

‘Wetstoepassing en Jurisprudentie 2019’ bij het externe jaar-

op grond van de beleidsregels die door de Raad zijn vastge-

verslag 2019 van de Raad. Zowel het externe jaarverslag als

steld. De SVB heeft in 2019 alle 60 door de Raad gegeven

de bijlage zijn digitaal beschikbaar op de website: www.pur.nl.

adviezen overgenomen.
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De Raad voert geregeld overleg met het ministerie van VWS, het management
van de SVB afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen, de Raad van
Bestuur van de SVB en de Cliëntenraad.

OVERLEG SVB, VWS EN CLIËNTENRAAD

Oorlogsgetroffenen’. Hij nam deze reeds waar voor de heer

De Wet uitvoering Wetten voor verzetsdeelnemers en oor-

Ruud van Es, die vanwege zijn gezondheidstoestand zijn functie

logsgetroffenen (Wuvo) schrijft in artikel 8 voor dat de SVB en

als lid van de Raad van Bestuur heeft moeten neerleggen.

de Raad drie keer per jaar overleggen over uitvoeringzaken

De Cliëntenraad Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

en dat het ministerie van VWS hierover wordt geïnformeerd.

geeft gevraagd en ongevraagd advies over de dienstver-

Eind 2018 is gezamenlijk besloten de separate overleggen

lening van de SVB en de PUR en bestaat uit de volgende

die het ministerie met de Raad respectievelijk de SVB voerde

leden: de dames H.Y.B. Aponno, M.H.J. Boxtart (voorzitter),

te combineren in één overleg tussen alle drie de partijen. In

I. Hermsen-Gooijer, T.H. Meulders en K. Weiss en de heren

2019 vond dit overleg drie keer plaats.

M. Bogaardt, F.F. van Gelder, L. de Liever en J.A. Pellegrino

De voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de Raad in dit

van Stuyvenberg.

overleg. De directeur dienstverlening en de manager van de

De voorzitter van de Raad en de manager van de afdeling

afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen vertegen-

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen zijn waar mogelijk

woordigen de SVB in dit overleg. De directeur dienstverlening

aanwezig bij vergaderingen van de Cliëntenraad. In 2019 is

van de SVB, de heer Bas van Delden is in 2019 vertrokken bij de

onder meer gesproken over tevredenheidsmetingen, de ver-

SVB. Binnen de Raad van Bestuur van de SVB is de heer Coen

nieuwde website, de voorkoming van schuldstellingen en de

van de Louw belast met de portefeuille ‘Verzetsdeelnemers en

effecten van mogelijke pensioenkortingen.
10

Aanspraak

Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Aanspraak
Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

December 2019

Aanspraak

September 2019

Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen

Juni 2019

Maart 2019

Aanspraak

Charlotte
Langeraar was
kampkind
op Java

Houd moed!

Louis Harmanus zat na de oorlog
gevangen in republikeinse kampen

De oorlog zit binnen in je
Frieda Menco-Brommet vertelt over de
oorlog en de bevrijding in Auschwitz

Spreker bij de
‘Nooit Meer Auschwitz’
Lezing 2020

Bondspresident (2012-2017)
Joachim Gauck over tolerantie

Om beleidsmatig in te kunnen spelen op veranderende behoeften en maatschappelijke ontwikkelingen en gerechtigden te informeren over hun rechten en plichten
is een goede communicatie met de verschillende doelgroepen belangrijk.

EXTERNE REPRESENTATIE EN VOORLICHTING
De Raad vindt het belangrijk dat één van zijn leden aanwezig

Het cliëntenmagazine Aanspraak is als gezamenlijke uitgave

is bij herdenkingsbijeenkomsten met een nationaal karakter.

van de SVB en de Raad vier keer verschenen in 2019 (oplage

In 2019 was de Raad vertegenwoordigd op 15 bijeenkom-

25.000). De column wordt beurtelings verzorgd door de voor-

sten. Mede door deze betrokkenheid wordt voeling gehouden

zitter van de Raad en het lid van de Raad van Bestuur van

met wat er binnen de verschillende doelgroepen in Neder-

de SVB met het onderwerp ‘Verzetsdeelnemers en oorlogs-

land leeft.

getroffenen’ in zijn portefeuille.

Bij het informeren van cliënten en belanghebbenden over
wijzigingen in het beleid en in de wet- en regelgeving wordt
gebruik gemaakt van de Staatscourant, het cliëntenmagazine
Aanspraak, de Nederlands- en Engelstalige website, folders,
brochures en gerichte mailingen.
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De Raad is verantwoordelijk voor de wachtgeldregeling en de bovenwettelijke
uitkeringsregeling ten behoeve van voormalige medewerkers van de Pensioenen Uitkeringsraad.

PERSONEEL
De Raad is verantwoordelijk voor de wachtgeldregeling en

Voor de toekomst ziet de Raad de wachtgeldverplichtingen

de bovenwettelijke uitkeringsregeling ten behoeve van voor-

scherp dalen nu er geen nieuwe wachtgeldverplichtingen

malige medewerkers van de Pensioen- en Uitkeringsraad die

ontstaan door het instromen van personen waarbij de her-

deze uitkeringen ontvangen. De uitvoering van deze regelin-

plaatsingstermijn is verlopen. Alle herplaatsers zijn inmiddels

gen heeft de Raad uitbesteed aan APG Service Partners.

uitgestroomd.

Dit jaar was het, vanwege een bijstelling van de prognose
voor de uitkeringskosten van de voormalige werknemers van
de Raad, voor het eerst sinds 2011 nodig om een suppletoire
begroting in te dienen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
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Raadsleden (met nevenfuncties) 2019

Dineke Mulock Houwer (voorzitter)

Henny Troostwijk

• Voorzitter Stichting Oranjehotel (onbezoldigd)

• Staatsraad bij de Raad van State (bezoldigd)
• Lid van het College van Beroep voor het

Margaret Leidelmeijer

Hoger Onderwijs (bezoldigd)

• Bureau Leidelmeijer, Historisch Onderzoek & Advies

• Bestuurslid van de Stichting Afwikkeling

(bezoldigd)

Marorgelden Overheid (bezoldigd)

• Lid bestuur/secretaris Vereniging Ondernemers

• Voorzitter van het Genootschap voor de Joodse

in Geschiedenis (onbezoldigd)

Wetenschap in Nederland (onbezoldigd)
• Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting

Rein Nota

Almere Familie Festival (onbezoldigd)

• Lid bestuur Stichting Vriendenkring Mauthausen
(onbezoldigd)

Peter Keppy
• Senior onderzoeker NIOD Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust-, en Genocidestudies (bezoldigd)

De Raad is van oordeel dat deze nevenfuncties niet in
strijd zijn met de formele regels die de Kaderwet ZBO’s
of de Wuvo voorschrijven.

Foto: Patrick Lefeber

Colofon
Voor meer informatie over de
Pensioen- en Uitkeringsraad
kunt u terecht op de website:
www.pur.nl of www.svb.nl/wvo

Hier vindt u ook de aparte
Bijlage Wetstoepassing & Jurisprudentie 2019.
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