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1 Status nota
Ter informatie
2 Aanleiding
Recente publiciteit rond een AOW-er die na verhuizing naar bezet gebied
een lagere AOW-uitkering heeft gekregen

3 Beslispunten/advies/beslistermijn
Ambtelijk is het advies om te kiezen voor de vierde optie, de lijn
waarvoor u (minister) eerder hebt gekozen: overgangsrecht tot 2016 en
daarna nieuwe gevallen een 50%-uitkering geven. Voornaamste
argument is dat wetgeving een langdurig proces is met veel
afbakeningsvraagstukken en risico's.
Het dossier betreft beide bewindspersonen. Wij adviseren om een lijn pas
naar buiten te communiceren als u beiden een oordeel hebt kunnen
geven (en met BZ is overlegd).
4 Kernpunten
In het overleg van hedenmiddag hebt u (minister) gevraagd om opties die
ertoe strekken dat Holocaust-slachtoffers (eerstegeneratie) die wonen in
bezet gebied, niet meer gekort worden op hun AOW en dus een 70%uitkering blijven ontvangen.
In het algemeen geldt dat oplossingen kunnen leiden tot vragen waarom
het beleid anders is voor eerstegeneratie Holocaust slachtoffers met
een AOW in een niet-verdraqsland, en niet voor anderen.

Globaal zijn er vier opties:
.
NB we hebben nog geen contact ge hap met VWS, BZ of de SVB ..
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1. De AOW kan gewijzigd word-;n-ZO'dat....voorêfêzé.~roep een

uitzondering wordt gemaakt op de algemene regel dat er wordt
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gekort als men in een niet-verdragsland woont. Dit vereist
wetswijziging die zou impliceren dat AOW-ers die wonen in een
niet-verdragsland en die eerstegeneratie oorlogsslachtoffer zijn
niet gekort worden als ze alleenstaand zijn (niet onder de wet
BEU vallen).
Dit kunnen we ook toepassen voor de inkomensondersteuning
AOW. Dit lost alleen het punt van de AOW op (en niet van de
belastingheffing)

•

•

•
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Gevolgen:

•
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Deze optie vergt wetgeving, dus zichtbaar .
Met het niet toepassen van de korting zou moeten worden
geanticipeerd op de inwerkingtreding van de wetswijziging.
Dit geldt voor alle niet-verdragslanden. Het zou kunnen dat
,,~
oorlogsgetroffenen die nu gekort zijn alsnog een hogere uitkering-·'
willen met terugwerkende kracht. Handhaving is nauwelijks
uitvoerbaar.
"·,.
Het is de vraag of de groep beperkt moet worden tot e\rste
generatie slachtoffers.
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2. Een wijziging van de WUW'/~UBO waardoor een korting van de
AOW per definitie wordt gecompenseerd door een hogere
.
WUV/WUBO.
Gevolgen:
•
•
•
•

Deze optie vergt wetgeving, dus zichtbaar
Is wetgeving van VWS
De WUV is nu inkomensafhankelijk. Om iedereen met WUV/WUBO
te compenseren zou je iets aparts moeten regelen binnen de WUV. , .
Voorwaarde is wel dat de vaststelling van de "totale" uitkering
door de SVB plaatsvindt door middel van één beschikking waarin
de gevolgen voor de AOW en de Wuv tezamen worden
gecommuniceerd.

3. In de mededeling waarvan eerder sprake was en die nog
gepubliceerd zou moeten worden, wordt voor de groep die
woont in bezet gebied, medegedeeld dat de korting op de AOW
pas vanaf bijvoorbeeld 2045 (een tijdstip waarop naar
verwachting alle eerstegeneratie oorlogsslachtoffers overleden
zijn) zal worden toegepast.
Gevolgen:
•
•

SVB gaat door met uitvoeren van regels die nu niet het beleid zijn.
U gaat daarmee akkoord ook voor de buitenwereld. '. ~·~
Gevolg is dat dit een gekunstelde oplossing is, en ook van
toepassing is op tweedegeneratie-slachtoffers en personen met
een AOW-uitkering die geen slachtoffer zijn.
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4. Daarnaast is een mógelijkheid om de mededeling van kracht te
laten zijn per 2016 en nieuwe gevallen tot die tijd als bestaand
geval te zien en niet te korten. Nadeel is dat er daarna ook
nieuwe gevallen kunnen komen (mensen die voor het eerst
AOW krijgen, AOW-ers die verhuizen en gehuwde AOW-ers die
alleenstaand worden). Echter: zij kunnen te voren weten dat
zij een lagere AOW krijgen, en zij kunnen (zij het niet in alle
gevallen) gecompenseerd worden door de WUV/WUBO.
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