HET GETTO-PENSIOEN
Eind 2011 is er informatie verspreid over de getto-uitkering, nl. dat overlevenden van de Sjoa,
die in Amsterdam verbleven tussen 15.9.1941 en 30.9.1943 en daar niet gedwongen werk
hebben verricht, recht kunnen hebben op een eenmalige uitkering van € 2.000 die door de
Duitse overheid wordt verstrekt.
Tot nu toe heeft, voor zover ons bekend, nog niemand dat bedrag ontvangen.
Wij kunnen u thans melden dat Joodse vervolgings slachtoffers die –niet gedwongen- in een
getto hebben gewerkt, ook in aanmerking kunnen komen voor een maandelijks, levenslang
pensioen, gebaseerd op de Duitse pensioenwet, de ZRBG. Het is mogelijk om voor beide
uitkeringen in aanmerking te komen.
De aanvragen voor het gettopensioen en het gettofonds worden (apart) beoordeeld door
verschillende instanties. Aangezien echter de criteria voor beide grotendeels gelijk zijn streven
ze naar een uniforme beslissings-praktijk. Daarom is het van belang om een reeds verkregen
positieve reactie van één van beide te vermelden in de aanvraag voor het andere fonds.
Voor het gettopensioen gelden de volgende criteria:
1.een gedwongen verblijf in de oorlog in een door de Duitse overheid erkend getto in Duitsland
of in een gebied onder de Duitse bezetting of in Amsterdam in de periode 15 september
1941 – 30 september 1943,
2.niet-gedwongen gewerkt hebben in een hiervoor bedoeld getto of in Amsterdam in de
hiervoor vermelde periode,
3.voor dat niet-gedwongen werk dient de persoon die dat werk uitvoerde of de Joodse Raad of
een andere ‘derde partij’ een vergoeding of een beloning te hebben ontvangen, hetzij in geld,
hetzij in een andere vorm, zoals bijvoorbeeld voedsel.
Ten opzichte van het getto-fonds (= de uitkering van € 2000) is criterium nr 3 een extra
vereiste voor het pensioen-fonds. Zowel bij het getto-fonds als het getto-pensioen wordt als
minimumleeftijd waarop men heeft gewerkt, 6 jaar aangehouden. Onder bepaalde voorwaarden
worden ook jongere leeftijden geaccepteerd.
De uitkeringen vinden maandelijks plaats, zoals bij de meeste pensioen regelingen.
De hoogte van de uitkeringen is in de eerste plaats afhankelijk van de duur van het werk in het
getto. Als indicatie geldt dat aan het werk in een getto gedurende één jaar een levenslang
pensioen van ongeveer € 20,–per maand is verbonden. Behalve door de duur van het werk
wordt de hoogte van de uitkering bepaald door een eventuele vervangende periode,
bijvoorbeeld een aansluitende arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid of verblijf in het buitenland
als gevolg van vervolging tot hoogstens 31 december 1949.
Kinderen van overleden rechthebbenden komen ook voor een –zeer lage- uitkering in
aanmerking indien zij 27 jaar of jonger zijn. Tot de kring van rechthebbenden behoren ook
weduwen en weduwnaars van degenen die aan de criteria voldeden. Zowel voor kinderen als
voor weduwen en weduwnaars zijn er echter een aantal voorwaarden.
Het pensioen dient volgens de Duitse wetgeving volledig ten goede te komen aan de
rechthebbende. Voorwaarde voor de uitbetaling van het pensioen is daarom dat hierdoor niet
gekort wordt op andere betalingen door een buitenlandse staat of dat deze hierdoor vervallen.
Het is echter nog niet bekend of de Sociale Verzekerings Bank, afdeling
verzetsdeelnemers en oorloggetroffenen (de voormalige Pur) deze uitkering vrij zal
laten. Zolang nog niemand een uitkering heeft ontvangen blijft dat onzeker en bestaat de
mogelijkheid dat diegenen die voor een periodieke uitkering uit Nederland in aanmerking
komen, niets aan dit Duitse pensioen zullen hebben !

Aanvraag:
De Bituach Le'umi in Israel fungeert als doorgeefluik naar de Duitse Overheid i.v.m. de
aanvraag van het getto pensioen..
Personen die een aanvraag voor de getto-uitkering van € 2000 hebben ingediend, ontvangen
automatisch via de Bituach Le'umi het aanvraagformulier, afkomstig van de Duitse Overheid,
voor het getto pensioen.
Voor een eerste aanvraag voor het pensioen dient men zich vanuit Israel te wenden tot de
"Bituach Le'umi".
Personen die een aanvraag moeten indienen (omdat ze geen aanvraag voor de getto uitkering
hebben ingediend) raden wij aan om dit schriftelijk te doen want het is onmogelijk om dit
formulier telefonisch aan te vragen, (u wordt van het ene antwoordapparaat naar het andere
verwezen). Wij adviseren om een briefje te sturen naar: "Bituach Le'umi" Afdeling Buitenland,
POB 90009, Jerusalem 91909.
90909  ירושלים90009 .ד. ת, לאמנות בינלאומיות, קשרי חוץ,משרד ראשי,בטוח לאומי
U dient te vragen naar het formulier:
)ZRBG( טופסי תביעה לקצבת על פי החוק לתשלום קצבאות מתוקף העסקה בגטו
"Claim for old-age pension for former ghetto workers residing outside Germany"
Er is ook een e-mail adres: liaison@nioi.gov.il en de tel.-en faxnummers zijn:
Tel: 00-7609776 :טל, Fax: 00-7600756 :פקס
Indien men in Nederland woont kan men zich –schriftelijk- direct tot de Duitse autoriteiten
wenden: OEN
Deutsche Rentenversicherung Bund, 10704, Berlijn/Berlin, Duitsland, onder vermelding van uw
naam,
adres en woonplaats en de reden waarom u in aanmerking denkt te komen voor een pensioen.
Er is geen sluitingsdatum voor deze aanvraag.
Grotendeels met toestemming overgenomen van de website www.joodswelzijn.nl

