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Het gettopensioen en de gevolgen voor de AOW: een bijzondere rechtszaak
Door de SVB in Nederland werd tot voor kort het Duitse ZRBG (Zahlbarmachung von
Renten aus Beschäftiging in einem Ghetto) pensioen, ook wel gettopensioen of
getto-uitkering genoemd, voor de in Israel wonende AOW-gerechtigde
vervolgingsslachtoffers gezien als een wettelijk ouderdomspensioen van de Duitse
overheid.
Als de AOW was toegekend met toepassing van het Nederlands-Israelisch Verdrag
inzake sociale zekerheid (het “NIV”), én als de tijdvakken waarover de AOW was
toegekend samenvielen met de tijdvakken waarover het gettopensioen was
toegekend, dan werd de AOW die samenviel met gettopensioen-tijdvakken, met
terugwerkende kracht ingetrokken én teruggevorderd. Volgens de SVB waren zij
verplicht dit te doen op basis van artikel 16 van het NIV. In dat artikel staat kort
gezegd onder meer dat AOW die is toegekend met toepassing van het NIV, niet
samen kan gaan met een door een andere Staat toegekend wettelijk
ouderdomspensioen over dezelfde periode.
AOW wordt krachtens het NIV toegekend, als de betrokkene vóór de
inwerkingtreding van de AOW (1957) , na zijn of haar 15e jaar in Nederland heeft
gewoond, en voordat de AOW in Nederland van kracht wordt, verhuist naar Israel.
Bijvoorbeeld: bent u in 1928 geboren, en emigreerde u in 1948 naar Israel, dan heeft
men ná het 15e levensjaar nog 5 jaar in Nederland gewoond. Over deze 5 jaar wordt
dan door Nederland AOW krachtens het NIV toegekend. Wordt er vervolgens, jaren
later, een gettopensioen toegekend over een periode waarover ook AOW is
toegekend, dan bestaat er geen recht meer op AOW en wordt de AOW met
terugwerkende kracht ingetrokken, waarbij ook een terugbetalingsverplichting geldt.

Deze terugbetalingsverplichting wordt enigszins verzacht als er ook sprake is van
een oorlogsslachtofferuitkering, zoals de WUV. Omdat de AOW wegvalt, wordt ook
de WUV-uitkering herberekend en volgt er een nabetaling die dan weer verrekend
kan worden met de AOW-terugvordering. De WUV-nabetaling is vanwege fiscale
redenen echter lager dan de AOW-terugvordering, zodat er een
terugbetalingsverplichting blijft bestaan.
Dit gebeurde ook bij één van de leden van Ajalah. Na toekenning van het Duitse
gettopensioen, werd de AOW van het Ajalah-lid ingetrokken en lag er een
aanzienlijke vordering op de deurmat om de ten onrechte ontvangen AOW terug te

betalen. Door de herberekening van de WUV kwam er wel een nabetaling, maar de
AOW-terugvordering was hoger dan de WUV-nabetaling.
Het betreffende lid was het er niet mee eens dat de AOW door de SVB werd
ingetrokken, en vroeg Ajalah om hulp.
Onze advocaat in Nederland, mr. drs. C. Lamphen, heeft eerst een
bezwaarschriftprocedure gevoerd in Nederland. Toen dat bezwaar begin maart 2018
ongegrond werd verklaard door de SVB, heeft zij voor het Ajalah-lid beroep
aangetekend bij de rechtbank Amsterdam.
De zitting bij de rechtbank Amsterdam vond in oktober 2018 plaats. Drie rechters
hebben zich over de zaak gebogen. De SVB hield op de zitting vol dat de SVB in
strijd met de wet (in dit geval het NIV) zou handelen als zij de AOW ongemoeid zou
laten. De SVB moest wel ingrijpen na toekenning van het gettopensioen door de
Duitse overheid. Regel is regel.
De rechtbank heeft er korte metten mee gemaakt.
In de uitspraak van 16 november 2018 heeft de rechtbank beslist dat het
gettopensioen geen ouderdomspensioen is.
De rechtbank acht daarbij van groot belang dat de Duitse wettelijke regeling waarop
het gettopensioen is gebaseerd, het ZRBG, zelf expliciet bepaalt dat het
gettopensioen niet geldt als een prestatie van sociale zekerheid.
Ook onderstreept de rechtbank het bijzondere karakter van het gettopensioen als
uitkering in het kader van de Wiedergutmachung, waardoor dit pensioen niet op één
lijn kan worden gesteld met een wettelijk ouderdomspensioen zoals de AOW.
De AOW van het Ajalah-lid was dan ook ten onrechte door de SVB ingetrokken en
teruggevorderd, aldus de rechtbank.
Het spreekt voor zich dat het bestuur van Ajalah zeer blij is met dit behaalde
resultaat.
Wij hebben begrepen dat er door de SVB geen hoger beroep wordt aangetekend bij
de Centrale Raad van Beroep. Dit zou betekenen dat de uitspraak van de rechtbank
dan ‘in rechte’ vaststaat.
De uitspraak van de rechtbank Amsterdam geldt voor een ieder in Israel die zijn of
haar AOW door toekenning van het gettopensioen is kwijtgeraakt.
Wij verwachten dat de belanghebbenden die in Israel wonen, in de komende periode
een bericht van de SVB zullen ontvangen. Indien men als belanghebbende, eind
januari 2019 nog geen bericht vande SVB heeft ontvangen, dan adviseren wij om
contact op te nemen met Ajalah, telefoonnummer 050 5317442 of per e-mail via
bestuur1@ajalah.com

