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B E S L U I T van 21 februari 1972, houdende
vaststelling van een algemene maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel 31 a, eerste lid, van
de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 ("Stb.
1947, H 313) en artikel 28a., eerste lid, van de
Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420).

W ij JULIANA, b u d e g r a t ie G o d s , K o n in g in d e r N e d e r
l a n d e n , P r in s e s v a n O r a n j e -N a s s a u , e n z ., e n z ., e n z .



Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur, Recre
atie en Maatschappelijk Werk van 19 januari 1972, Afdeling
Buitengewone Pensioenen en Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (A.O.R.), nr. U 7343, mede namens Onze
Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale
Zaken;
Gelet op de artikelen 31a, eerste en tweede lid, 316 van de
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 313)1)
en de artikelen 28a, eerste en tweede lid, en 28b van de Wet
buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb.
1947, H 420)1) ;
Gezien de adviezen van de Buitengewone Pensioenraad en
de Stichting 1940-1945;
De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 1972,
nr. 17);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Cul
tuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 18 februari
1972, nr. 7564;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. De pensioenbedragen, bedoeld in onderscheiden
lijk artikel 316 der Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
(Stb. 1947, H 313) en artikel 286 der Wet buitengewoon pen
sioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1947, H 420), worden
voor perioden na 31 juli 1971 verhoogd met 5,87 procent.
Artikel 2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin
het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 augustus 1971.
Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene
Rekenkamer.
’s-Gravenhage, 21 februari 1972.
JULIANA.
De Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk,
S. VAN VEENENDAAL-VAN MEGGELEN.
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1972.
De Minister van Justitie,
VAN AGT.
0 Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 februari 1972 (Stb. 68).
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DE R N E D E R L A N D E N

B E S L U I T van 24 februari 1972 tot uitvoering
van artikel 11a der Wet buitengewoon pensioen
1940-1945 (Stb. 1947, H 313).

W ij JULIANA, b ij d e g r a t ie G o d s , K o n in g in d e r N e d e r
l a n d e n , P r in s e s v a n O r a n j e -N a s s a u , e n z ., e n z ., e n z .



Op de voordracht van de Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk van 12 januari 1972, Af
deling Buitengewone Pensioenen en Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (A.O.R.), nr. U7310, mede namens
Onze Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Sociale
Zaken;
Gelet op de artikelen 3, 11a en 46 van de Wet buitengewoon
pensioen 1940-1945 (Stb. 1947, H 3 1 3 )1);
Gezien de adviezen van de Buitengewone Pensioenraad en
de Stichting 1940-1945;
De Raad van State gehoord (advies van 26 januari 1972,
nr. 16);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris voomoemd
van 18 februari 1972, nr. 7563;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
„de wet”: de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb.
1947, H 313);
„Onze Minister”: Onze Minister van Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk Werk;
„de Raad”: de Buitengewone Pensioenraad, bedoeld in arti
kel 21 der wet;
„de belanghebbende”: de deelnemer aan het verzet in de
zin der wet.
Artikel 2. De behandeling en verpleging als bedoeld in arti
kel 11a der wet, omvat naast genees- en heelkundige voorzie
ningen, voorzieningen van medisch-sociale aard alsmede al
hetgeen geacht kan worden dienstig te zijn voor het herstel, het
behoud of de bevordering van de geschiktheid tot werken, voor
zover die geschiktheid is verminderd ten gevolge van verwon
ding, verminking, ziekten of gebreken, welke het recht op
buitengewoon pensioen hebben doen ontstaan.
Artikel 3. 1. De vergoeding voor de in artikel 2 bedoelde
behandeling en verpleging wordt verleend volgens door Onze
Minister vast te stellen regelen.
2. De kosten van behandeling en verpleging worden slechts
vergoed, indien en voor zover de belanghebbende niet op grond
van andere voorschriften of krachtens overeenkomst op vol
ledige of gedeeltelijke vergoeding van die kosten aanspraak
kan maken.
Artikel 4. 1. De vergoeding voor de in artikel 2 bedoelde
behandeling en verpleging wordt aan de belanghebbende uit
betaald na overlegging van een rekening betreffende die behan
deling en verpleging. Deze rekening dient vóór het einde van
het jaar, volgende op dat, waarin de kosten de belanghebbende
in rekening zijn gebracht of de uitgaven door hem zijn gedaan,
op de door de Raad aan te geven wijze bij hem te worden
ingediend.
2. Indien de belanghebbende de rekening niet zelf voldoet,
wordt de vergoeding uitbetaald aan degene, die de behandeling
en verpleging heeft verstrekt dan wel te wiens laste deze zijn
gekomen.
!) Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 februari 1972 (Stb. 68).
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Artikel 5. De Raad kan toezicht uitoefenen op de behan
deling en verpleging, voor welke de belanghebbende ingevolge
artikel 3, eerste lid, recht op vergoeding doet gelden. Hij wijst
daartoe geneeskundigen of een geneeskundig lichaam aan.
Artikel 6. Dit besluit treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad, waarin
het wordt geplaatst, en werkt terug tot 1 januari 1970.
Onze Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk
Werk is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal
worden gezonden aan de Raad van State en aan de Algemene
Rekenkamer.
’s-Gravenhage, 21 februari 1972.
JULIANA.
De Staatssecretaris van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk Werk,
S. VAN VEENENDAAL-VAN MEGGELEN.
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1972.
De Minister van Justitie,
VAN AGT.
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B E S L U I T van 17 februari 1972 tot wijziging
van het Ambtenarenreglement voor de gemeente
politie 1958 en het Ambtenarenreglement voor het
Korps Rijkspolitie 1958

W ij JULIANA, b ij d e g r a t ie G o d s , K o n in g in d e r N e d e r
l a n d e n , P r in s e s v a n O r a n j e -N a s s a u , e n z ., e n z ., e n z .



Op de voordracht van Onze Ministers van Justitie en van
Binnenlandse Zaken, van 2 december 1971, Directie Politie,
nr. 1216 S 571 en van 12 november 1971, Directie Openbare
Orde en Veiligheid, Hoofdafdeling Politie, Afdeling Personeel,
nr. E A 71/U 3224;
gelet op de artikelen 6, eerste lid en 22, eerste lid van de
Politiewet (Stb. 1957, 244);
de Raad van State gehoord (advies van 5 januari 1972, nr.
10) ;

gezien het nader rapport van Onze voornoemde Ministers van
8 februari 1972, Directie Politie, nr. 131 S 572 en van 31
januari 1972, Directie Openbare Orde en Veiligheid, Hoofdaf
deling Politie, Afdeling Personeel, nr. EA 72/75;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
Artikel 69 van het Ambtenarenreglement voor de gemeente
politie 1958 (Stb. 1957, 547)1) wordt als volgt gewijzigd:

a. het eerste lid wordt gelezen als volgt:
Aan de ambtenaar worden vergoed de in een aaneengesloten
tijdvak van 12 kalendermaanden te zijnen laste blijvende, naar
het oordeel van de burgemeester noodzakelijk gemaakte kosten
van geneeskundige behandeling en verzorging van zichzelf en
zijn gezin, voor zover deze kosten, tezamen met het op hem,
uit hoofde van het Besluit geneeskundige verzorging politie
1958 dan wel het daarvoor in de plaats komende besluit toe
gepaste bijdrageverhaal een bedrag overschrijden van 5% van
zijn over dat tijdvak genoten ambtelijk inkomen in de zin van
artikel C 1, eerste lid, van de Algemene burgerlijke pensioen
wet.
b. het tweede lid wordt ingetrokken.
c. het derde en vierde lid worden vernummerd tot onder
scheidenlijk tweede en derde lid.
d. in het tot derde lid vernummerde vierde lid, wordt voor
„artikel 46, vierde lid” gelezen: „artikel 46, derde lid”.
Artikel II
Artikel 69 van het Ambtenarenreglement voor het Korps
Rijkspolitie 1958 (Stb. 1957, 548)1) wordt als volgt gewijzigd:
a. het eerste lid wordt gelezen als volgt:
Aan de ambtenaar worden vergoed de in een aaneengesloten
tijdvak van 12 kalendermaanden te zijnen laste blijvende, naar
het oordeel van Onze Minister noodzakelijk gemaakte kosten
van geneeskundige behandeling en verzorging van zichzelf en
zijn gezin, voor zover deze kosten, tezamen met het op hem, uit
hoofde van het Besluit geneeskundige verzorging politie 1958
dan wel het daarvoor in de plaats komende besluit, toegepaste
bijdrageverhaal een bedrag overschrijden van 5% van zijn over
dat tijdvak genoten ambtelijk inkomen in de zin van artikel C 1,
eerste lid, van de Algemene burgerlijke pensioenwet.
b. het tweede lid wordt ingetrokken.
c. het derde en vierde lid worden vernummerd tot onder
scheidenlijk tweede en derde lid.
d. in het tot derde lid vernummerde vierde lid, wordt voor
„artikel 46, vierde lid” gelezen: „artikel 46, derde lid”.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na de datum
van uitgifte van het Staatsblad, waarin het wordt geplaatst en
werkt terug tot 1 januari 1971.
Onze Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken zijn,
ieder voor zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst en
waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State
en aan de Algemene Rekenkamer.
Soestdijk, 17 februari 1972.
JULIANA.
De Minister van Justitie,
VAN AGT.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
W. J. GEERTSEMA.
Uitgegeven de eenentwintigste maart 1972.

t) Laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 11 oktober
1971, Stb. 641.

De Minister van Justitie,
VAN AGT.

