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Recht op AOW, Anw en AKW op de Westelijke Jordaanoever en in Oost Jeruzalem

Inleiding en samenvatting
Op 18 juli 2014 heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Sociale verzekeringsbank
gemeld dat hij voornemens is om de situatie van een aantal Israëlische rechthebbenden op
ouderdomspensioen gelijk te stellen aan de situatie waarin een verdrag wordt opgezegd of gewijzigd. Dit
betreft pensioengerechtigden op de Westelijke Jordaanoever en in Oost Jeruzalem. De situatie waarin zij
verkeren zal per 1 januari 2015 worden opgenomen in de mededeling die de minister op grond van artikel
62a, lid 2, AOW in de Staatscourant doet bij de inwerkingtreding van de Wet herziening exportbeperking
kinderbijslagen (WHEK). Dit artikel voorziet in het buiten toepassing laten van exportbeperkingen bij
opzegging van een verdrag en bij beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag.
De mededeling van de minister zal zowel gevolgen hebben voor de kleine groep pensioengerechtigden die
aanleiding hebben gegeven voor de brief van de minister en het daarin geuite voornemen. Daarnaast zal
de mededeling gevolgen hebben voor een kleiner aantal gerechtigden die in dezelfde situatie verkeren als
de bij de minister bekende groep maar die (nog) niet gelijk behandeld zijn.
Kort samengevat zijn de gevolgen van de mededeling van de Minister op grond van artikel 62a, lid 2, AOW
voor pensioenen op grond van de AOW als volgt:
1. Het beoogde en belangrijkste gevolg van de mededeling van de minister zal zijn dat ongehuwde AOWgerechtigden die een alleenstaandenpensioen ontvangen, het recht op alleenstaandenpensioen niet
zullen verliezen.
2. Uit de mededeling van de Minister vloeit voort dat deze van oordeel is dat aan de uitvoeringspraktijk
van de SVB een vaste gedragslijn ten grondslag heeft gelegen. Deze bestond er uit dat personen op de
Westelijke Jordaanoever en in Oost Jeruzalem werden behandeld alsof op hen het verdrag met Israël
van toepassing was. In een kleine minderheid van gevallen is die gedragslijn niet toegepast. Deze
moeten worden herzien. Dit betreft vier ongehuwden en twee gehuwden die geen
alleenstaandenpensioen respectievelijk geen toeslag ontvangen vanwege de territoriale werking van
het verdrag met Israël. Omdat de inconsistente uitvoeringspraktijk aan de SVB te verwijten valt, is bij de
herziening het beleid ter zake van fout SVB van toepassing. Hierdoor moet met een terugwerkende
kracht van vijf jaren worden herzien.
3. De conclusie getrokken in punt 2 geldt mutatis mutandis voor vier gevallen waarin de SVB tijdvakken
voor 1 januari 1957 van wonen of werken in Nederland niet heeft gehonoreerd. In achttien gevallen
heeft de SVB dit - met toepassing van het verdrag - namelijk wel gedaan.
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4.

Artikel 62a AOW ziet niet op inkomensondersteuning. Met ingang van 1 januari 2015 kan daarom geen
inkomensondersteuning worden betaald aan pensioengerechtigden op de Westelijke Jordaanoever en
in Oost Jeruzalem.

In alle gevallen waarin een persoon na 1 januari 2015 voor het eerst recht verkrijgt op een pensioen of een
gehuwde pensioengerechtigde alleenstaand wordt, wordt het recht op ouderdomspensioen vastgesteld
zonder op enigerlei wijze acht te slaan op het verdrag met Israël. Ditzelfde geldt als een
pensioengerechtigde een partner heeft met een te hoog inkomen om recht op toeslag te hebben en dit
inkomen daalt. Het ouderdomspensioen bedraagt in al deze situaties maximaal 50% WML, er kan geen
recht op toeslag bestaan en er kunnen geen tijdvakken voor 1 januari 1957 op grond van het verdrag
worden gehonoreerd.
In het vervolg van deze notitie wordt kort geschetst wat de aanleiding vormt voor de brief van de Minister.
Daarna worden de hiervoor weergegeven gevolgen voorzien van een toelichting. Beleidsvoorstellen dan
wel rechtsopvattingen die niet reeds in deze samenvatting of eerdere beleidsnotities beschreven zijn, zijn
cursief weergegeven. In de bijlage wordt artikel 62a AOW weergegeven alsmede artikel 16, lid 1 en lid 2,
van het verdrag met Israël. Tevens bevat de bijlage de aantallen uitkeringsgerechtigden die in de notitie
worden gebruikt.

Aanleiding brief Minister en probleemomschrijving
Het verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en Israël heeft geen betrekking op de
Westelijke Jordaanoever en Oost Jeruzalem. De SVB heeft aldaar echter 62 klanten: een gerechtigde op een
nabestaandenuitkering en 61 gerechtigden op een ouderdomspensioen. Omdat het verdrag niet van
toepassing is kunnen in beginsel geen uitkeringen worden betaald. In geval van de AOW geldt dat alleen
het gehuwdenpensioen van 50% WML kan worden betaald, ook als de rechthebbende ongehuwd is. Voor
een gehuwde met een jongere partner bestaat geen recht op toeslag. Aan personen die in het bewuste
gebied wonen kan voorts geen Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (KOB) worden
betaald. Ten slotte kunnen de betrokken personen evenmin aanspraak doen gelden op de zogenoemde
overgangsvoordelen op grond van artikel 16, lid 2, van het verdrag met Israël. Op grond van die bepaling
worden tijdvakken vóór 1 januari 1957 van wonen of werken in Nederland niet gekort op het
ouderdomspensioen.
Door de SVB is niet altijd correct uitvoering gegeven aan het feit dat het verdrag met Israël niet van
toepassing is op de Westelijke Jordaanoever en in Oost Jeruzalem.
De KOB is betaald aan alle AOW-gerechtigden.
Aan slechts vier van 21 ongehuwde AOW-gerechtigden is een ouderdomspensioen ter hoogte van 50%
WML betaald, de overige zeventien ontvingen een alleenstaandenpensioen van 70% WML. In elf
gevallen was dit ten onrechte. In zes gevallen geldt het overgangsrecht of is sprake van
werkzaamheden in het algemeen belang.
Van de zes AOW-gerechtigden met een partner jonger dan 65, is in twee gevallen vastgesteld dat geen
recht op toeslag bestaat vanwege de woonplaats van de AOW-gerechtigde. In de overige vier gevallen
is de toeslag geweigerd vanwege een te hoog inkomen.
Ten slotte is bij de vaststelling van de korting op het ouderdomspensioen bij achttien personen geen
rekening gehouden met het feit dat artikel 16, lid 2, van het verdrag met Israël niet van toepassing is.
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De problemen die zich voordoen bij personen woonachtig op de Westelijke Jordaanoever en in Oost
Jeruzalem betreffen derhalve (1) exportbeperking, (2) gedeeltelijke overgangsvoordelen en (3) de betaling
van de KOB.
De problemen beperken zich tot de uitvoering van de AOW. De gerechtigde op een
nabestaandenuitkering valt onder het reguliere overgangsrecht van de Wet BEU. Er wordt geen
kinderbijslag betaald aan personen of voor kinderen die wonen op de Westelijke Jordaanoever of in Oost
Jeruzalem.
Gevolgen toepassing artikel 62a AOW
Artikel 62a AOW voorziet in overgangsrecht bij de opzegging van een verdrag, de wijziging van een
verdrag, de beëindiging van de voorlopige toepassing van een verdrag of een daarmee gelijk te stellen
situatie. In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel WHEK wordt toegelicht dat met "een daarmee
gelijk te stellen situatie", wordt gedoeld op de situatie van Mexico. Met dat land is op ambtelijk niveau
inhoudelijke overeenstemming bereikt over een verdrag maar dit verdrag is nimmer ondertekend, laat
staan geratificeerd. De rechtsgrond voor de export van uitkeringen naar Mexico is daarom gevormd door
een brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken van 23 september 2002 (Kamerstukken Il 2002/03, 17
050, nr. 236). Blijkens de brief van de Minister van 18 juli 2014 dient de situatie op de Westelijke
Jordaanoever en in Oost Jeruzalem eveneens te worden begrepen als een met de beëindiging van een
verdrag gelijk te stellen situatie.
De mededeling van de Minister zal na publicatie de rechtsgrond vormen voor het buiten toepassing
laten van de artikelen Sa en 9a AOW. Deze artikelen bepalen, voor zover hier van belang, dat in een land
waarmee geen verdrag is gesloten geen recht kan bestaan op een toeslag op het ouderdomspensioen en
uitsluitend recht bestaat op een gehuwdenpensioen van maximaal 50% WML (dus geen recht kan bestaan
op een ongehuwdenpensioen van maximaal 70% WML) .
De artikelen 8a en 9a AOW blijven buiten toepassing zolang de AOW-gerechtigde blijft wonen op de
Westelijke Jordaanoever of in Oost Jeruzalem en het recht op ouderdomspensioen voortduurt. Dit laatste
betekent dat in geval een persoon geen recht heeft op pensioen omdat hem rechtens zijn vrijheid is
ontnomen, het recht op ouderdomspensioen niet kan herleven.
De artikelen Sa, eerste lid, en 9a, eerste lid, zijn ingevolge artikel 62a AOW niet van toepassing op de
pensioengerechtigde, op wie die artikelen als gevolg van de opzegging van een verdrag, de beëindiging van
de voorlopige toepassing van een verdrag dan wel de beëindiging van een daarmee gelijk te stellen situatie
van toepassing zouden worden. Artikel 62a AOW is derhalve niet van toepassing op AOW-gerechtigden die
verkeren in een situatie waarin de artikelen Ba en 9a geen concreet rechtsgevolg tot stand brengen op het
moment dat een verdrag wordt opgezegd dan wel de voorlopige toepassing of een gelijkgestelde situatie
eindigt. Indien twee gehuwden beiden een gehuwdenpensioen ontvangen en een van beiden komt te
overlijden na het moment waarop een verdragssituatie ten einde loopt, ontstaat voor de langstlevende
derhalve geen recht op een alleenstaandenpensioen maar blijft het gehuwdenpensioen van maximaal 50%
WML ongewijzigd.
In de onderhavige situatie valt moeilijk aan te wijzen op welke datum de aan de beëindiging van de
voorlopige toepassing van een verdrag gelijk te stellen situatie, bedoelt in artikel 62a AOW, ten einde loopt.
Voorgesteld wordt om voor de datum waarop die situatie ten einde loopt aan te knopen bij het moment van
inwerkingtreding van artikel 62a AOW, te weten 1 januari 2015. Op die datum zal de mededeling van de
Minister eveneens geldig worden.
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De Anw-gerechtigde die in het betreffende gebied woont, verkrijgt bij het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd geen recht op een alleenstaandenpensioen maar op een (gehuwden)pensioen
van maximaal 50% WML.

Gedeeltelijke overgangsvoordelen/ tijdvakken voor 1957 o.g.v. verdrag NL-lsraël
Bij 35 van de 61 AOW-gerechtigden zijn tijdvakken voor 1 januari 1957 van belang voor de
berekening van het ouderdomspensioen. Tijdvakken voor 1 januari 1957 zijn geen tijdvakken van
verzekering. Een korting op het pensioen vanwege niet verzekering kan echter onder voorwaarden
achterwege blijven op grond van de artikelen 55 en 56 van de AOW. Bij zes AOW-gerechtigden zijn deze
artikelen ook toegepast zodat geen korting is toegepast.
Wordt niet voldaan aan de in de artikelen 55 en 56 AOW gestelde voorwaarden dan voorziet artikel
16, lid 2, van het verdrag met Israël in honorering van tijdvakken van wonen of werken in Nederland voor 1
januari 1957. Honorering van deze tijdvakken is echter- zoals de exportbepaling in het verdrag- beperkt
tot het eigenlijke territorium van Israël. Niettemin is in achttien dossiers toepassing gegeven aan artikel 16,
lid 2, van het verdrag. Bij de berekening van het ouderdomspensioen is in die gevallen geen korting
toegepast voor tijdvakken van wonen of werken in Nederland voor 1 januari 1957. Dit betreft achttien van
de in totaal 35 dossiers waarin tijdvakken voor 1 januari 1957 van belang zijn voor de berekening van het
ouderdomspensioen.
In vier gevallen is duidelijk dat de AOW-gerechtigde voor 1957 tijdvakken van wonen of werken in
Nederland heeft maar worden deze tijdvakken gekort.
In vier gevallen hebben de belanghebbenden geen tijdvakken van wonen of werken in Nederland
zodat, zelfs al zou het verdrag van toepassing zijn, een korting is voorgeschreven. In drie gevallen bestaat
ten tijde van het schrijven van de notitie geen duidelijkheid over de tijdvakken voor 1957 omdat de dossiers
niet meer beschikbaar zijn.
Omdat duidelijk is dat het verdrag met Israël geen werking heeft in de onderhavige gebieden kan
artikel 16, lid 2, van het verdrag geen toepassing krijgen. Daarnaast geldt dat die verdragsbepaling
voorwaarden bevat waaraan een AOW-gerechtigde niet voldoet als sprake is van wonen op de Westelijke
Jordaanoever of in Oost Jeruzalem. Artikel 62a AOW regelt niets met betrekking tot deze voorwaarden en
gelijksoortige voorwaarden in andere 'volle' socialezekerheidsverdragen. Om deze reden zal de
bekendmaking door de Minister op grond van artikel 62a geen rechtsgrond bieden voor de toepassing van
artikel 16, lid 2, van het verdrag.
In 2002 is door de SVB echter, mede als uitvloeisel van het rechtszekerheidsbeginsel, besloten om
niet over te gaan tot herziening van reeds toegekende overgangsvoordelen. Dat besluit komt derhalve in de
geest overeen met de bekendmaking op grond van artikel 62a AOW door de Minister zodat zich geen reden
voordoet om reeds toegekende overgangsvoordelen te herzien. Voorgesteld wordt om dit beleid te

bestendigen.
KOB/lnkomensondersteuning
Op dit moment wordt aan alle AOW-gerechtigden die wonen op de Westelijke Jordaanoever en in
Oost Jeruzalem een KOB uitkering verstrekt op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming
oudere belastingplichtigen en de regeling koopkrachttegemoetkoming niet-KOB-gerechtigden met een
AOW-pensioen. De KOB wordt per 1 januari 2015 vervangen door inkomensondersteuning op grond van de
Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden. Deze inkomensondersteuning kan
alleen worden toegekend aan pensioengerechtigden die woonachtig zijn in, voor zover hier van belang, een
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staat waarmee Nederland een verdrag inzake sociale zekerheid heeft afgesloten. Dit betekent in beginsel
dat aan de onderhavige groep personen geen tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling kan
worden toegekend.
Uit het wetsvoorstel waarmee de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere
belastingplichtigen wordt ingetrokken (TK 2013-2014, 34015, nr. 2) blijkt dat de inkomensondersteuning
door de wetgever nadrukkelijk niet wordt gezien als een uitkering waarop het overgangsrecht zoals vervat
in artikel 62a AOW van toepassing is. Het wetsvoorstel voorziet in toevoeging van een nieuw artikel 33a
aan de AOW. Daarin is, simpel weergegeven, bepaald dat alleen recht op inkomensondersteuning kan
bestaan in de vier landen van het Koninkrijk (inclusief de BES-eilanden), in de EU, EER en Zwitserland en in
een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten. Deze beperking van de export is identiek aan de
beperking getroffen in de artikelen 8a en 9a AOW. De werking van de artikelen 8a en 9a wordt echter
ongedaan gemaakt door artikel 62a AOW . Dit is niet het geval voor artikel 33a AOW.
Wordt het wetsvoorstel op het onderhavige vlak ongewijzigd aangenomen door het parlement, dan
volgt daaruit dat de wetgever ervoor kiest om in geval van de opzegging van een verdrag de export van
ouderdomspensioen en toeslag ongewijzigd voort te zetten, maar de export van inkomensondersteuning
stop te zetten. 1 Vanwege deze keuze van de wetgever doet zich geen rechtsgrond voor om de betaling van
de inkomensondersteuning vanaf januari 2015 ter hand te nemen alsof op de Westelijke Jordaanoever en
in Oost Jeruzalem het verdrag met Israël van toepassing zou zijn.
Op basis van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat met ingang van 1 januari 2015 geen
recht op inkomensondersteuning kan bestaan op de Westelijke Jordaanoever of in Oost Jeruzalem.
Herziening correct vastgestelde ouderdomspensioenen
Zoals hiervoor aangehaald is aan elf van 21 ongehuwde AOW-gerechtigden ten onrechte een
ouderdomspensioen ter hoogte van maximaal 70% WML toegekend. In zes gevallen is terecht een
ouderdomspensioen ter hoogte van maximaal 70% WML toegekend. In slechts vier van de 21 gevallen is
een ouderdomspensioen van maximaal 50% WML toegekend. Met andere woorden, de SVB heeft ten
aanzien van elf personen in strijd met de wet gehandeld en heeft deze behandeling aan vier personen
onthouden. De SVB heeft derhalve gelijke gevallen in dezelfde situatie niet gelijk behandeld. Toepassing
van het gelijkheidsbeginsel betekent dat de vier gevallen gelijk moeten worden behandeld aan de elf.
De voorgaande conclusie wordt versterkt door het feit dat de minister meent dat de wijze
waarop de elf ongehuwde AOW-gerechtigden zijn behandeld overeenkomt met de situatie waarin een
verdrag wordt toegepast. De minister geeft daarmee te kennen dat de norm die de SVB kennelijk
hanteerde, uitging van verdragstoepassing. Omdat deze gedragslijn voor de elf gevallen niet wordt
gecorrigeerd maar juist bestendigd, dient de SVB aan de gedragslijn toepassing te geven voor alle gevallen.
De gedragslijn werkt immers begunstigend zodat de vier gevallen dezelfde behandeling ten beurt moet
vallen als de elf.
Het voorgaande betekent dat de gevallen waarin de SVB het ouderdomspensioen correct heeft
vastgesteld op maximaal 50% WML, moeten worden herzien. Op deze gevallen moet hetzelfde
uitkeringsregime van toepassing zijn als op de gevallen waarin de SVB het pensioen op 70% WML heeft
vastgesteld. Omdat de dossiers bij de SVB individueel bekend zijn en een herziening de gerechtigden
bevoordeelt, gebiedt de zorgvuldigheid dat deze herziening ambtshalve plaatsvindt.
1 Enigszins

ten overvloede kan worden opgemerkt dat de inkomensondersteuning ingevolge het voorgestelde artikel 33a
AOW niet kan worden beschouwd als ouderdomspensioen in de zin van de artikelen 8a en 9a AOW.
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Bij de herziening geldt dat het beleid van de SVB ter zake van fout van de SVB van toepassing kan
worden geacht. Dit betekent dat moet worden herzien met een terugwerkende kracht van maximaal vijf
jaren. Voorgesteld wordt de herziening door te voeren/het herzieningsbesluit te versturen in de maand
januari 2015, maar als datum voor de terugwerkende kracht van het besluit uit te gaan van de brief van de
Minister aan de SVB. De SVB herziet de pensioenen dan met een terugwerkende kracht tot en met juli
2009.
Het voorgaande geldt eveneens voor de twee personen aan wie een toeslag is geweigerd op grond
van hun woonplaats. Indien het inkomen van de echtgenoot dit toelaat kan het recht op toeslag worden
toegekend .
Ten slotte geldt het voorgaande voor de vier gevallen waarin artikel 16, lid 2, van het verdrag met
Israël niet is toegepast. Ook bij deze herziening dient een terugwerkende kracht van vijf jaren in acht te
worden genomen. Bij de herziening en de toekomstige beoordeling van de overgangsvoordelen kan artikel
62a AOW van overeenkomstige worden toegepast. Dit betekent dat de overgangsvoordelen op grond van
het verdrag met Israël op de Westelijke Jordaanoever en in Oost Jeruzalem kunnen worden toegekend
respectievelijk in stand kunnen blijven als een pensioengerechtigde :
eventueel met terugwerkende kracht, op 31 december 2014 recht heeft op ouderdomspensioen,
op 31 december 2014 op de Westelijke Jordaanoever of in Oost Jeruzalem woont,
binnen dat gebied blijft wonen en
blijft voldoen aan de voorwaarden voor het recht op ouderdomspensioen (hem geen vrijheidsstraf of
vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd) .
Anw en AKW
Er is een gerechtigde op een nabestaandenuitkering woonachtig op de Westelijke Jordaanoever. Op
deze persoon is het overgangsrecht bij de Wet BEU van toepassing. Er bestaat daarom niet de noodzaak
expliciet beleid te formuleren voor deze situatie. Artikel 62a AOW is niet van toepassing zodat de
belanghebbende bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd bij ongewijzigde omstandigheden
aanspraak zal krijgen op een ouderdomspensioen van maximaal 50% WML zonder dat recht op toeslag op
het ouderdomspensioen kan bestaan.
Voor zover bekend wonen op de Westelijke Jordaanoever of in Oost Jeruzalem geen rechthebbenden
op kinderbijslag, noch kinderen waarvoor kinderbijslag aan elders wonende verzekerden wordt betaald. Er
doen zich derhalve geen problemen voor bij de uitvoering van de AKW.
'Nieuwe gevallen'
Ten einde onduidelijkheden te vermijden wordt opgemerkt dat personen op wie artikel 62a AOW
niet van toepassing is, moeten worden behandeld zonder (overeenkomstige) toepassing van het verdrag
met Israël. Dit betekent dat een persoon die woonachtig is op de Westelijke Jordaanoever of in Oost
Jeruzalem en die niet voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van artikel 62a AOW een beperkt
exporteerbaar ouderdomspensioen van maximaal 50% WML zal ontvangen zonder recht op toeslag. Er
kunnen geen overgangsvoordelen op grond van het verdrag met Israël worden gehonoreerd bij de
berekening van het pensioen (bij een verhuizing van West naar Oost Jeruzalem zullen, bijvoorbeeld,
overgangsvoordelen op grond van het verdrag moeten worden ingetrokken).
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Bijlage:
Relevante bepalingen
Artikel 62a AOW
1. De artikelen Sa, eerste lid, en 9a, eerste lid, zijn niet van toepassing op de pensioengerechtigde, op wie
die artikelen als gevolg van de opzegging van een verdrag, de beëindiging van de voorlopige toepassing van
een verdrag dan wel de beëindiging van een daarmee gelijk te stellen situatie van toepassing zouden
worden, zolang de pensioengerechtigde blijft wonen in hetzelfde land als het land waar hij op de dag voor
buitenwerkingtreding als gevolg van die opzegging respectievelijk op de dag voor de beëindiging woonde
en blijft voldoen aan de voorwaarden voor het recht op ouderdomspensioen .
2. Onze Minister deelt mede ten aanzien van welk land, met inbegrip van de dag waarop, een verdrag als
bedoeld in het eerste lid buiten-werking is getreden dan wel de voorlopige toepassing van een verdrag of
een daarmee gelijk te stellen situatie als bedoeld in het eerste lid is beëindigd.
Artikel 16, lid 1 en lid 2, Verdrag met Israël
1.lngeval van ouderdom stelt het Nederlandse verzekeringsorgaan het pensioen rechtstreeks en uitsluitend
vast op basis van de krachtens de Nederlandse wetgeving inzake ouderdomsverzekering vervulde
tijdvakken van verzekering.
2.Tijdvakken, gelegen vóór 1 januari 1957, gedurende welke de betrokkene na het bereiken van de 15jarige leeftijd in Nederland heeft gewoond of gedurende welke hij, in een ander land woonachtig, in
Nederland betaalde arbeid heeft verricht, worden mede als verzekeringstijdvakken aangemerkt indien hij
niet direct voldoet aan de voorwaarden van de Nederlandse wetgeving, op grond waarvan zodanige
tijdvakken worden gelijkgesteld met tijdvakken van verzekering.

Cijfers
Aantallen uitkeringsgerechtigden (stand september 2014)
1
Anw
0
AKW
61AOW
21 ongehuwden
11 alleenstaandenpensioen met toepassing verdrag (de doelgroep van de mededeling van de
minister)
6 alleenstaandenpensioen wegens overgangsrecht BEU of werkzaamheden in het algemeen belang
4 (gehuwden)pensioen van max. 50% WML (deze pensioenen moeten worden herzien)
6 gehuwden met partner jonger onder pensioengerechtigde leeftijd
4 toeslag geweigerd wegens inkomen
2 toeslag geweigerd op grond van territoriale werkingssfeer verdrag (recht op toeslag moet worden
onderzocht)
35 gerechtigden 15 jaar voor 1 januari 1957
6 toepassing art. 55, 56 AOW (volledige overgangsvoordelen)
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18 toepassing art. 16, lid 2, verdrag
4 geen toepassing art. 16, lid 2; wel tijdvakken wonen of werken in Nederland voor 1 januari 1957
(alsnog toepassing art. 55, 56 AOW dan wel art. 16, lid 2, verdrag)
4 geen tijdvakken wonen of werken in Nederland voor 1 januari 1957
3 situatie niet duidelijk (nader onderzoek nodig)
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