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OFFICIELE PUBLlKATIE
afschr1ft

UITKERINq AAN NAZI-VERVOLGDEN
If.atlonal1te1t van vervolgden en aanvragers

In d Regaling 1nzake ultker1ngen aan naz1-vervolgden wordt ale
voorwaarde voor het verkr1jgen van een uitker1ng gesteldt dat
va 018 en n aanvragers Nederlander of Nederlands onderdaan
a n b J de aanvang van de vervolg1ng. In de tweede offlc1ale
p bl1 atle 1nzake bovengenoemde rega11ng, dle op 1 augustus .11.
e g publiceerd 1n a11e Nederlandee dagbladen, werd er ree e op
gewezen dat door de M1n1ster van Flnanolen nader zal worden bepaald
elke roe en van evallen waar1n de staat van Nederlander
peen later t1j @.tlp ls verkregen, eveneens 0 er de rege ng
worden gebracht. D1t ls '.nmlddele gasch1ed blJ beschlkklng van de
Minister van Flnanclen (staateoourant 1 augustus 1963). Ale
resultaat van daze aanvullende beschlkklng kan thans het volgende
overzlcht gegeven worden van de gevallen waarvoor, gelet op de
natlonal! tel ten van vervolgden en aanvragers, de regellng lnzake
u1tkerlngen a.an nazl-vervolgden van toepaseing is:
Ao Nog levende vervolsden d 6 zelt een aanvrage wegene de e1gen

vervolging op formul1er A wensen 1n t6 dlenen mits ziJ:
1 tI bi3 de aanvang van de varvolging Nederlander of Nederlands

onderdaan waren;
2. dan wel (indien zlj biJ de aanvang van de vervolg1ng n1et

Nederlander of Nederlande onderdaan waren) op 10 mel 1940
o b1J de aanvang van de vervolg1ng lngezetenen waren van
het Kon1ngkr1jk dar Nederlanden en bovendlen ten tlJde van
de Ind1enlng van de aanvrage de staat van Nederlander wel
bezltten.

B Nabestaandan die wegens he 0 erlljden van de echtgenoot of
echtgenote. ouder of klnd als gevolg van de vervolging een
aanvrage op formuller B wensen 1n te d1enen m1ts :
1. Zowel de vervolgde ala de aanvrager ten t1Jde van de

aanvang van de vervolg1ng Nederlander of Nederlands onder-
daan waren;

2. dan weI de vervolgde bl j de aanvang van de vervolging
Nederlander wa.s en tavens de aanvrager ten tl Jde van de
lndlening van de aanvrage de staat van Nederlander bezlt;

3. dan ",el de vervolgde bi J de aa.nvang van de vervolglng
vreemdeling of staatlooe was, doch wel op 10 mel 1940 of
b1j de aanvang van de vervolging lngezetene van het Konln-
krl jk dar Nederlanden was en de aanvrager ten tl Jde van de
1ndienlng van de aanvrage de staat van Nederlander bezlto

Ge n aanspraak op een uitkoring beetaat 1n deze gevallen als een
aanvrager of de vervolgde in het verleden het N derlanderschap
heef't verloren door zlch zonder verlot van de Kroon In vreemde
krljga- of etaatsdlenst te begeven, tenzlJ de desbetreffende per-
Boon zulks dead ter bestriJd1ng van een natlonaal-soclallst1sch,
fasc1st1sch of daaraan verwant regime.
In de gevallan, hierboven vennald onder A2. B2 en B3, bestaat geen
aanspraak op een u1 tkerlng, voor zover de varvolglng vo6r 10 mel
1940 heert plaatsgevonden.
Z1j d e bl1jkens het vorenstaande onder de regeling vallen en nog
geen aanvraag hebben 1nged1end kunnen dlt alenog doen tot
1 oktober 1963, 1ndlen zlj ln Nederland hun domlo1l1e of vaste
verb11jfplaats habben, en tot 1 deoember 1963, Indian z1j in het
buitenland hun dom1cl11e of vasta verb11jfplaats habbeno
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