STAATSBLAD
VAN HET

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
B E S L U I T van 16 Maart 1951 tot uitvoering
van het Vijfde Hoofdstuk der „Wet buitengewoon
pensioen 1940—1945" (Staatsblad 1947, No. H 313).
W ij JULIANA, bij de gratie G ods, K oningin der N ederlanden,
Prinses van O ranje-N assau, enz., enz., enz .

Op de gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers van
Binnenlandse Zaken, van Financiën en van Sociale Zaken van 18
Januari 1951, afdeling Maatschappelijke Zorg II, bureau 4, No. 30162;
Gelet op de artikelen 3 en 46 van de „Wet buitengewoon pensioen
1940—1945” (Staatsblad 1947, No. H 313);
Gezien de adviezen van de Buitengewone Pensioenraad en de
Stichting 1940—1945;
De Raad van State gehoord (advies van 6 Februari 1951, No. 26);
Gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van
14 Maart 1951, afdeling Maatschappelijke Zorg II, bureau 4,
No. 32430;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
„de Wet”: de Wet buitengewoon pensioen 1940—1945 (Staatsblad
1947, No. H 313);
„de Raad”: de Buitengewone Pensioenraad, bedoeld in artikel 21
der wet;
„de Stichting”: de Stichting 1940—1945, de Stichting Friesland
1940—1945 en de Stichting Sneek 1940—1945, elk voor zover het
pensioengerechtigden betreft, die aan het verzet deelnamen in het
gebied, waarin deze Stichtingen haar werkzaamheden verrichten;
„pensioen”: buitengewoon pensioen te verlenen krachtens de wet;
„deelnemer”: deelnemer of deelneemster aan het verzet als bedoeld
in artik
tikeel 1 d er wet.
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Artikel 2

Bij een aanvrage om in het genot te worden gesteld van pensioen
behoren te worden overgelegd:
1. de gegevens, nodig voor het vaststellen van de pensioensgrond
slag van de deelnemer. Deze gegevens moeten worden verstrekt op
een daartoe door de Raad vastgesteld formulier;
2. een gespecificeerde opgave van de inkomsten uit vermogen
van de deelnemer, op grond van wiens invaliditeit, overlijden of
vermissing aanspraak op pensioen wordt gemaakt, op 31 December
van elk der in artikel 8, tweede lid, der wet bedoelde jaren zomede
op het tijdstip van het inwerking treden van deze wet. Voor wat be
treft het jaar van overlijden of vermissing van de deelnemer treedt
in de plaats van 31 December de dag voorafgaande aan dat over
lijden of die vermissing;
3. gegevens, verstrekt door de werkgever of vroegere werkgever,
omtrent het loon, emolumenten, toelagen en dergelijke genoten door
gelijksoortige valide personen als de deelnemer ten tijde van het in
werking treden der wet;
4. een opgave van de inkomsten uit vermogen en/of uit arbeid of
bedrijf van de echtgenote (echtgenoot) van de deelnemer op de dag
voorafgaande aan die van zijn overlijden en op 31 December van
elk der in artikel 8, tweede lid, der wet bedoelde jaren met uitzon
dering van het jaar van overlijden van de deelnemer, zomede op het
tijdstip van het inwerking treden der wet;
5. een extract uit het geboortenregister van de deelnemer.

Artikel 3
Bij een aanvrage om in het genot te worden gesteld van pensioen
als bedoeld in artikel 4 der wet (deelnemer) worden bovendien over
gelegd:
1. een verklaring van de Stichting, waarin omstandig tot uitdruk
king wordt gebracht het aandeel van de deelnemer in het binnen
lands verzet en zo mogelijk de reden, de toedracht en de datum van
arrestatie; deze verklaring behoort tevens uitvoerige gegevens te be
vatten omtrent het ontstaan dan wel de verergering van de verwon
ding, de ziekten of gebreken, voorzover dat ontstaan of die vererge
e
ring verband houdt met of het gevolg is van de deelneming aan het
verzet;
2. een verklaring van de deelnemer houdende mededelingen om
trent het ontstaan, dan wel de verergering van de verwonding, ver
minking, ziekten of gebreken;
3. een opgave van de inkomsten uit arbeid of bedrijf en/of uit
vermogen van hem die aanspraak maakt op toekenning van pensioen,
geschat
gesch
at per jaar, n a a r de toest
toestand
and op 1 Octo
tobber 1947.
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Artikel 4

Bij een aanvrage om in het genot te worden gesteld van pensioen
als bedoeld in artikel 14, eerste lid, der wet (weduwe van een deel
nemer) worden bovendien overgelegd:
1. een extract uit het register van huwelijken en echtscheidingen
afgegeven nh het overlijden van de deelnemer, door de ambtenaar
van de burgerlijke stand van de gemeente, waar het huwelijk vol
trokken is of ingevolge artikel 139 van het Burgerlijk Wetboek is
ingeschreven;
2. een extract uit het overlijdensregister betreffende de deel
nemer;
3. een extract uit het geboortenregister betreffende degene die
aanspraak maakt op pensioen;
4. een verklaring van de Stichting, waarin omstandig tot uitdruk
king wordt gebracht het aandeel van de deelnemer in het binnenlands
verzet en zo mogelijk de reden, de toedracht en de datum van
arrestatie; deze verklaring behoort tevens uitvoerige gegevens te be
vatten omtrent het verband tussen het overlijden van de deelnemer en
diens deelneming aan het verzet;
5. een opgave van de inkomsten uit arbeid of bedrijf en/of ver
mogen van degene die aanspraak maakt op toekenning van pensioen,
geschat per jaar, naar de toestand op 1 October 1947.
Artikel 5

Bij een aanvrage om in het genot te worden gesteld van pensioen
als bedoeld in artikel 14, derde lid, der wet (weduwnaar van een
deelnemer) worden bovendien overgelegd:
1. de in artikel 4, onder 1 tot en met 5, vermelde stukken;
2. gegevens, waaruit blijkt, dat de echtgenote destijds heeft bij
gedragen in de kosten van zijn levensonderhoud.
Artikel 6

Bij een aanvrage om pensioen ten behoeve van de wettige kinderen,
bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a, der wet worden bovendien
overgelegd:
1. de in artikel 4, onder 1, 2 en 4 vermelde stukken, voorzover
die niet reeds zijn overgelegd ingevolge het bepaalde in dat artikel:
2. extracten uit het geboortenregister betreffende die kinderen;
3. zo mogelijk een gewaarmerkt afschrift van de akte van be
noeming tot en beëdiging als voogd(es) over die kinderen.
Artikel 7

Bij een aanvrage om toekenning van pensioen aan natuurlijke
kinderen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder b en c der wet
en aan de met wettige kinderen gelijkgestelde kinderen als bedoeld in
artikel 15, vierde lid, der wet, worden bovendien overgelegd:
1. extracten uit het register van huwelijken en echtscheidingen,
afgegeven na het overlijden door de ambtenaar van de burgerlijke
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stand van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken of ingevolge
artikel 139 van het Burgerlijk Wetboek is ingeschreven, alsmede
extracten uit het overlijdensregister, een en ander betreffende de
deelnemer op wiens overlijden de aanspraak op pensioen wordt
gegrond;
2. extracten uit het geboortenregister van elk der kinderen;
3. een verklaring als bedoeld in artikel 4, onder 4, van dit besluit;
4. een gewaarmerkt afschrift van de akte van benoeming tot en
beëdiging als voogd(es) over de hierbedoelde kinderen;
5. met betrekking tot de met wettige kinderen gelijkgestelde kin
deren als bedoeld in artikel 15, vierde lid, der wet, een verklaring
van de burgemeester, dat bedoelde kinderen op het tijdstip van over
lijden van de deelnemer op diens kosten werden opgevoed en na diens
overlijden geen kostwinner hadden.
Artikel 8

Bij een aanvrage om pensioen ten behoeve van een ouderloos
kleinkind als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder e, der wet wor
den bovendien overgelegd:
1. de in artikel 7, onder 1 tot en met 4, vermelde stukken;
2. een extract uit het geboortenregister betreffende de vader of
de moeder die afstamt van de deelnemer;
3. een verklaring van de Burgemeester dat de overleden deel
nemer kostwinner was van het hierbedoeld ouderloos kleinkind.
Artikel 9

Bij een aanvrage om pensioen van ouders, grootouders of schoon
ouders als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder d en f, der wet
worden bovendien overgelegd:
1. de in artikel 7, onder 1 en 3, bedoelde stukken:
2. extracten uit het geboortenregister betreffende elk der ouders,
grootouders of schoonouders;
3. een extract uit het register van huwelijken en echtscheidingen
van de ouders, grootouders of schoonouders, afgegeven na het over
lijden van de deelnemer op wiens overlijden de aanspraak op pen
sioen wordt gegrond, door de ambtenaar van de burgerlijke stand
der gemeente, waar het huwelijk is voltrokken of ingevolge artikel 139
van het Burgerlijk Wetboek is ingeschreven;
4. gegevens, waaruit blijkt, dat de overleden deelnemer hun kost
winner was;
5. een opgave van de inkomsten van de ouders, grootouders of
schoonouders geschat per jaar, naar de toestand op 1 October 1947;
6. met betrekking tot de grootouders, als bedoeld in artikel 15,
eerste lid, onder d, der wet, een extract uit het geboortenregister van
de van hem afstammende zoon of dochter die de vader of moeder is
van de deel
deelnem
nemer
er..
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Artikel 10

Met betrekking tot vergoedingen aan personen, die voor de Bui
tengewone Pensioenraad, op diens uitnodiging, zijn verschenen voor
het geven van inlichtingen is het bepaalde in de artikelen 1 tot en
met 9 van het Koninklijk Besluit van 22 December 1922, Staatsblad
No. 684, van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na
die der dagtekening van het Staatsblad, waarin het geplaatst is.
Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, van Financiën en van
Sociale Zaken zijn, ieder voorzoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst
en waarvan afschrift zal worden toegezonden aan de Raad van
State, aan de Algemene Rekenkamer en aan de Buitengewone Pen
sioenraad.
Soestdijk, 16 Maart 1951.
JULIANA.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
J. H. VAN MAARSEVEEN.
De Minister van Financiën,
P. LIEFTINCK.
De Minister van Sociale Zaken,
A. M. JOEKES.
Uitgegeven de tiende April 1951.
De Minister van Justitie,
H. M U LD ER IJ E.

