Uitkeringsreglement
Stichting Individuele Tegemoetkoming
Slachtoffers WOII Transporten NS
1 augustus, 2019

Begripsbepalingen.
Artikel 1.
1.1.

In dit reglement wordt verstaan onder:
a.	de Stichting: Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII
Transporten NS, statutair gevestigd te Amsterdam;
b.

de Commissie: het bestuur van de Stichting;

c.

belanghebbende: de belanghebbende als bedoeld in artikel 2 van dit reglement;

d.	weduwe/weduwnaar: de natuurlijke persoon met wie een belanghebbende op het
moment van zijn/haar overlijden:
		

(i) was gehuwd, of

		

(ii) als partner was geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap;

e.	kind: degene die volgens de Nederlandse wetgeving ten aanzien van een
belanghebbende wordt aangemerkt:
		

(i) als kind, of

		

(ii) als pleegkind in de zin van artikel 19 lid 2 van de Successiewet 1956;

f.	periode van de Tweede Wereldoorlog: de periode van 10 mei 1940 tot en met
8 mei 1945;
g.	tegemoetkoming: een uitkering ten laste van het vermogen van de Stichting,
waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 7
van dit reglement;
h.	aanvrager: degene die op basis van dit reglement een aanvraag voor een
tegemoetkoming heeft ingediend;
i.	Bureau: het in opdracht van de Stichting fungerende uitvoeringsbureau, welk
bureau de aanvragen voor de tegemoetkoming coördineert en verwerkt.
j.	Nederlandse Spoorwegen N.V. Nederlandse Spoorwegen, statutair gevestigd te
Utrecht, Nederland.
1.2.

Tenzij het tegendeel blijkt of het kennelijk anders is bedoeld, omvat:
a.	verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook de meervoudsvorm
van dit begrip of woord en vice versa;
b.	verwijzing naar de mannelijke vorm van een woord ook de vrouwelijke vorm en
vice versa.
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Belanghebbenden.
Artikel 2.
2.1.

Als belanghebbenden in de zin van dit reglement worden beschouwd:
a.	de natuurlijke personen uit de Joodse gemeenschap of uit de gemeenschappen
van Roma en Sinti die op last van de bezetter door de Nederlandse Spoorwegen
met speciaal ingelegde treinen zijn vervoerd en vervolgens vanuit Nederland zijn
getransporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen buiten Nederland,
waarbij de bezetter het doel had om hen als bevolkingsgroep uit te roeien; of
b.	de natuurlijke personen uit de Joodse gemeenschap of uit de gemeenschappen
van Roma en Sinti die op last van de bezetter door de Nederlandse Spoorwegen
met speciaal ingelegde treinen zijn vervoerd tot aan Westerbork, Vught of
Amersfoort, waarbij de bezetter het doel had om hen vandaar ter vernietiging
naar concentratie- of vernietigingskampen buiten Nederland te vervoeren.

2.2.	Onder concentratie- of vernietigingskamp als bedoeld in artikel 2.1 worden
niet begrepen krijgsgevangenkampen, gevangenissen, tuchthuizen,
tewerkstellingskampen, fabrieken en/of werkkampen.

Recht op een tegemoetkoming voor een belanghebbende.
Artikel 3.
Een aanvrager van een tegemoetkoming die stelt belanghebbende te zijn, heeft recht op een
tegemoetkoming indien (cumulatief):
a.

hij/zij op 27 november 2018 nog in leven was, en

b.	hij/zij naar het oordeel van de Commissie voldoende aannemelijk maakt dat hij/zij
voldoet aan de in artikel 2.1 onder a of b genoemde criteria.

Recht op een tegemoetkoming voor een weduwe/weduwnaar.
Artikel 4.
Een aanvrager van een tegemoetkoming die stelt weduwe/weduwnaar van een
belanghebbende te zijn, heeft recht op een tegemoetkoming indien (cumulatief):
a.

hij/zij op 27 november 2018 nog in leven was;

b.

de belanghebbende niet meer in leven was op 27 november 2018;

c.

hij/zij voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1 onder d, en

d.	hij/zij naar het oordeel van de Commissie voldoende aannemelijk maakt dat de
belanghebbende voldoet aan de in artikel 2.1 onder a of b genoemde criteria.
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Recht op een tegemoetkoming voor een kind.
Artikel 5.
5.1.	Een aanvrager van een tegemoetkoming die stelt kind van een belanghebbende te zijn,
heeft recht op een tegemoetkoming indien (cumulatief):
a.

hij/zij op 27 november 2018 nog in leven was;

b.	de belanghebbende en de weduwe/weduwnaar van de belanghebbende niet meer
in leven waren op 27 november 2018;
c.

hij/zij voldoet aan de criteria genoemd in artikel 1 onder e;

d.	hij/zij naar het oordeel van de Commissie voldoende aannemelijk maakt dat de
belanghebbende voldoet aan de in artikel 2.1 onder a of b genoemde criteria.
5.2.	Ieder kind van dezelfde belanghebbende heeft recht op een evenredig deel van de
tegemoetkoming. De tegemoetkoming wordt geheel uitgekeerd aan het kind dat
voor de desbetreffende belanghebbende de eerste aanvraag heeft ingediend, onder
de verplichting voor dat kind om de tegemoetkoming evenredig te verdelen onder de
andere op 27 november 2018 nog in leven zijnde kind/kinderen die op grond van dit
uitkeringsreglement ook als kind van de desbetreffende belanghebbende hebben te
gelden.

Erfgenamen/peildatum.
Artikel 6.
6.1.	In dit reglement wordt steeds uitgegaan van de situatie zoals die was op 27 november
2018, de dag waarop de Nederlandse Spoorwegen tot het tot stand brengen van de
regeling besloten heeft. Dat wil zeggen dat de erfgenamen in de plaats treden voor
een natuurlijke persoon die op grond van dit reglement op 27 november 2018 in
aanmerking zou komen voor een individuele tegemoetkoming, maar is overleden op
of na 27 november 2018.
6.2.	Iedere erfgenaam van een natuurlijke persoon die is overleden op of na 27 november
2018 is bevoegd om voor deze overleden natuurlijke persoon een aanvraag in te
dienen op grond van artikel 3, artikel 4 of artikel 5. De tegemoetkoming wordt geheel
uitgekeerd aan de erfgenaam die voor de overleden persoon de eerste aanvraag heeft
ingediend, onder de verplichting voor die erfgenaam om de tegemoetkoming te
verdelen onder de andere erfgenamen (indien toepasselijk), waarbij de gerechtigdheid
van de erfgenamen wordt bepaald door het erfrecht.
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Hoogte tegemoetkoming.
Artikel 7.
7.1.	De hoogten van de tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 3, artikel 4 en artikel 5
zijn als volgt:
a.	de hoogte van de tegemoetkoming voor een belanghebbende die recht heeft op
een tegemoetkoming op grond van artikel 3 bedraagt: € 15.000
b.	de hoogte van de tegemoetkoming voor een weduwe/weduwnaar die recht heeft
op een tegemoetkoming op grond van artikel 4 bedraagt: € 7.500
c.	de hoogte van de tegemoetkoming voor de gezamenlijke kinderen die recht
hebben op een tegemoetkoming op grond van artikel 5, waarbij het oudste nog
levende kind is geboren voor of op 8 mei 1945, bedraagt: € 7.500
d.	de hoogte van de tegemoetkoming voor de gezamenlijke kinderen die recht
hebben op een tegemoetkoming op grond van artikel 5, waarbij het oudste nog
levende kind is geboren na 8 mei 1945, bedraagt: € 5.000
7.2.	Toepassing van dit reglement kan ertoe leiden dat een aanvrager recht heeft
op meerdere tegemoetkomingen (bijvoorbeeld zowel als belanghebbende,
weduwe/weduwnaar en/of kind), waartoe steeds afzonderlijke aanvragen moeten
worden ingediend.

Hardheidsclausule.
Artikel 8.
De Commissie kan in bijzondere gevallen tegemoetkomen aan onbillijkheden van
overwegende aard, die zich naar het oordeel van de Commissie bij toepassing van dit
reglement mochten voordoen.
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Procedure toekenning tegemoetkoming.
Artikel 9.
9.1.	Degene die voor een tegemoetkoming in aanmerking wenst te komen, dient daartoe
een aanvraag in op de website van de Stichting door middel van een door de Commissie
vastgesteld digitaal aanvraagformulier.
9.2.	De aanvrager dient vóór 5 augustus 2020 het aanvraagformulier volledig bij de
Stichting in te hebben gediend. De commissie kan in overleg met de Nederlandse
Spoorwegen besluiten deze termijn te verlengen.
9.3. De aanvrager is verplicht:
a.	desgevraagd of uit eigen beweging aan de functionarissen die door de Stichting
met de uitvoering van dit reglement zijn belast, alle inlichtingen te verstrekken
en alle medewerking te verlenen die van belang kunnen zijn voor de beoordeling
van de aanvraag, zulks ter beoordeling van de betrokken functionaris;
b.	voor zover de aanvrager een kind is: de tegemoetkoming evenredig te verdelen
onder de (eventuele) personen die op grond van dit uitkeringsreglement ook als
kind van de desbetreffende belanghebbende hebben te gelden;
c.	voor zover de aanvrager een erfgenaam is als bedoeld in artikel 6.2:
de tegemoetkoming overeenkomstig artikel 6.2 te verdelen onder de (eventuele)
personen die ook als erfgenaam van de desbetreffende natuurlijke persoon
hebben te gelden.
9.4. Door indiening van het aanvraagformulier:
a.	verklaart de aanvrager dat hij/zij bekend is met dit reglement en te aanvaarden
de verplichtingen die dit reglement jegens hem/haar in het leven roept (onder
meer de verplichtingen op grond van artikel 9.3);
b.	verleent de aanvrager toestemming tot onderzoek naar en in zijn/haar
persoonlijke gegevens die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de
aanvraag, zulks ter beoordeling van de functionarissen die door de Stichting met
de uitvoering van dit reglement zijn belast, en in het geval van een kind die van
zichzelf en die van de belanghebbende(n) van wie hij/zij kind is, en
c.	aanvaardt de aanvrager dat alle correspondentie van de Commissie met de
aanvrager (ook) per e-mail kan plaatsvinden op het e-mailadres dat voor dat
doel door de aanvrager aan de Commissie bekend is gemaakt;
d.	aanvaardt de aanvrager dat uitbetaling van de tegemoetkoming onder
omstandigheden kan leiden tot (belasting)heffing bij de aanvrager (bijvoorbeeld
heffing in box 3 of heffing door buitenlandse instanties bij uitbetaling van de
tegemoetkoming naar een aanvrager die in het buitenland woonachtig is).
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Beslissing omtrent tegemoetkoming.
Artikel 10.
10.1.	De Commissie beslist binnen dertien (13) weken na ontvangst van de volledige
aanvraag of een tegemoetkoming aan de aanvrager zal worden verstrekt.
De Commissie streeft ernaar de aanvragen sneller te beoordelen, in het bijzonder
indien de aanvraag is ingediend door natuurlijke personen op hoge leeftijd. Indien niet
binnen deze termijn kan worden beslist, stelt de Stichting de aanvrager daarvan in
kennis en noemt zij daarbij een redelijke termijn waarbinnen wel kan worden beslist.
10.2.	De termijn voor de beslissing omtrent de aanvraag wordt opgeschort met ingang
van de dag na die waarop de Commissie de aanvrager op grond van artikel 9.3 onder
a vraagt om die informatie aan te leveren die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de
Commissie om op de aanvraag te beslissen. Deze opschorting duurt tot het moment
waarop de Commissie die informatie heeft ontvangen en heeft vastgesteld dat de
informatie voldoende is om op de aanvraag te beslissen.
10.3.	Een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van een tegemoetkoming wordt
schriftelijk (daaronder ook begrepen: per e-mail) aan de aanvrager meegedeeld.

Uitbetaling van de tegemoetkoming.
Artikel 11.
11.1.	Een tegemoetkoming wordt zo mogelijk binnen veertien (14) dagen na een beslissing
als bedoeld in artikel 10.3, waarbij een tegemoetkoming wordt toegekend, aan de
aanvrager betaalbaar gesteld.
11.2.	Uitbetaling van de tegemoetkoming op een bankrekening in het buitenland vindt
slechts plaats indien (internationale) wet- en regelgeving daaraan niet in de weg staat.

Herziening.
Artikel 12.
12.1.	De Commissie kan een beslissing tot toekenning van een tegemoetkoming herzien of
intrekken indien:
a.	de aanvrager aan wie een tegemoetkoming is toegekend onjuiste of onvolledige
informatie heeft verschaft, waardoor de tegemoetkoming ten onrechte of onjuist
is toegekend;
b.	de beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming anderszins onjuist was en
de aanvrager dat wist of behoorde te weten.
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12.2.	Bedragen die als gevolg van een beslissing als bedoeld in artikel 12.1 ten onrechte of
tot een te hoog bedrag zijn uitbetaald zullen van degene aan wie is uitbetaald worden
teruggevorderd.

Klacht.
Artikel 13.
13.1.	Tegen een beslissing van de Commissie als bedoeld in artikel 10 of artikel 12 kan
uitsluitend een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie van de Stichting.
13.2.	Het oordeel van de klachtencommissie is definitief en voor de aanvrager en de
Commissie bindend.
13.3.	De klachtenprocedure is uitgewerkt in het klachtenprotocol dat kenbaar wordt
gemaakt aan diegenen die daarvoor in aanmerking komen.

Toepasselijk recht.
Artikel 14.
14.1.	Op deze regeling is Nederlands recht van toepassing.
14.2.	De Algemene Wet bestuursrecht is niet van toepassing op (beslissingen van)
de Stichting en/of de Commissie.

Slotbepalingen.
Artikel 15.
15.1.	De Stichting is belast met de uitvoering van dit reglement. In alle gevallen waarin dit
reglement niet voorziet, beslist de Commissie.
15.2.	Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Uitkeringsreglement Stichting
Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS’ en geldt als het
uitkeringsreglement van de Stichting als bedoeld in artikel 2.2 van de statuten van
de Stichting.
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