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Een kort verslag
van hetgeen werd besproken tijdens de bijeenkomst op zondagochtend 7 februari 2016 samen met aanvullende informatie zoals werd afgesproken.

1) Informatie inzake belastingheffing over uitkeringen vanuit Nederland in het bijzonder AOW. De SVB/PUR schrijft
hierover:
Oorlogsgetroffenen behouden AOW-rechten
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 8 december 2015 een nieuwsbericht
gepubliceerd over volledige AOW-rechten voor oorlogsgetroffenen; zie
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/08/volledige-aow-rechten-vooroorlogsgetroffenen

Effecten op pensioenen en uitkeringen voor V&O
Deze wijziging in de AOW heeft geen directe gevolgen voor pensioenen en uitkeringen voor
V&O. De AOW blijft bij de verhuizing ongewijzigd of wordt verhoogd. Daar dit een verhoging
van een bestaande inkomstenbron betreft, is er geen aanleiding voor een nieuwe vaststelling. Bij een nieuwe vaststelling om een andere reden kan het natuurlijk wel effect hebben.
Effecten op AOW voor mensen die geen oorlogsslachtoffer zijn
Voor nieuwe AOW'ers die geen (wettelijk) erkend oorlogsslachtoffer zijn (lees: geen V&Oklant zijn) en zich na 1 januari 2016 in door Israël bezet gebied vestigen gelden dezelfde
rechten als voor AOW'ers in andere gebieden waar Nederland ook geen verdragsrelatie mee
heeft. Zij krijgen in alle situaties een uitkering volgens de norm voor gehuwden. Een nieuwe
AOW'er is daarbij iemand die op of na 1 januari 2016 verhuist naar door Israël bezet gebied
of daar op 1 januari 2016 al woont maar na die datum de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt
of waarbij er een verandering in de huishoudsituatie optreedt.
Belastingheffing
Voor de belastingheffing komt er een verandering. Er is een verschil tussen:
 mensen die na 31 december 2015 gaan wonen in de Westelijke Jordaanoever, Golan,
Gaza-strook of Oost-Jeruzalem
 mensen die op 31 december 2015 wonen in de Westelijke Jordaanoever, Golan,
Gaza-strook of Oost-Jeruzalem
Voor mensen die na 31 december 2015 gaan wonen in de Westelijke Jordaanoever, Golan,
Gaza-strook of Oost-Jeruzalem moeten wij loonheffing gaan inhouden.
Voor iedereen die op 31 december 2015 in deze gebieden woont, geldt dat de SVB de loonheffing door middel van eindheffing gaat afdragen. De betrokkenen behouden dus een uitkering waarop geen loonheffing wordt ingehouden.

2) Aanvragen van gettopensioen voor nog levende personen
of erfgenamen van overleden rechthebbenden.
Het gettopensioen dat moet worden gezien als ouderdomspensioen en te vergelijken
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lijk kunnen maken dat zij vrijwillig hebben gewerkt in een getto dat door het Naziregime was ingesteld. Begin 2013 is door het VBV bewerkstelligd dat ook Amsterdam
als getto werd erkend en werd toegevoegd aan de officiële lijst van door Duitsland erkende getto’s. Deze lijst te vinden via de link:
De bijzondere omstandigheden in Nazi getto’s maken het aannemelijk dat kinderen
vanaf 6 jaar enig zelfstandig werk kunnen hebben verricht.
 Dit betekent dat de geboortedatum van aanvragers in zijn algemeenheid moet
liggen vóór 1937.
 Verder wordt bewijs gevraagd dat ouderdomspensioen zoals AOW en Bituach
Leumi (doorgaans vanaf 65jaar) is aangevraagd of is verkregen.
 SVB/PUR heeft bepaald dat dit gettopensioen niet zal worden gekort op een
uitkering WUV.
 De Duitse wetgeving heeft verder bepaald dat het gettopensioen met terugwerkende wordt uitgekeerd vanaf het 65ste levensjaar. Deze terugwerkende kracht
gaat echter niet verder dan tot 1997. Voor vrouwelijke aanvragers geldt bovendien dat voor elk kind dat vóór 1950 werd geboren mogelijk nog moederrente
kan worden aangevraagd.
Voor erfgenamen van overleden personen die rechthebbend zouden zijn geweest,
geldt:
 Er kan worden aangevraagd indien de rechthebbende persoon is overleden na
juni 2002.
 Een verklaring van erfrecht is gewenst.
 Er is recht op het niet uitgekeerde pensioenbedrag tot datum overlijden.
 Alleen voor weduwe of weduwnaar is er recht op een percentage van het pensioen zelf.
Aangezien het VBV niet de expertise in huis heeft, worden aanvragers geadviseerd om
zich te laten begeleiden door het in deze materie gespecialiseerde advocatenkantoor.
Zij begeleiden de gehele aanvraag, adviseren en controleren of uitkeringen juist werden berekend.
Advocatenkantoor E. Weber -- Levinstein Tower -- Menachem Begin Road 23
Tel Aviv 66184 -- -- ISRAËL
Neem daartoe contact op met Dvora Zaeh van dit kantoor via emailadres:
dvora_zaeh@wyf-law.com (kopiëren en plakken in het eigen e-mailprogramma)

3) Aanvullende uitkering ILS850 door Israëlisch overheid
Besproken en uitgelegd wordt hoe het rumoer is ontstaan rondom deze uitkeringen
met krantenberichten, radio-interviews, enz. Het betreft hier een aanvullende uitkering van ILS850,- voor personen die een artikel 2 uitkering ontvangen van de Claims
Conference.
Flory heeft direct contact opgenomen met het hoofd van Bureau Cliëntenservice van
de SVB in Nederland en informatie ingewonnen. Gemeld wordt dat er overleg plaats
vindt op korte termijn onder meer over hoe moet worden omgegaan met deze uitke-

ring in samenhang met uitkeringen WUV. Vooralsnog was korten op een WUVuitkering niet aan de orde maar verwarrende en onjuiste informatie vanuit het veld
heeft de Israëlisch overheid voorlopig doen besluiten om deze uitkering niet meer te
betalen aan personen die vanuit Nederland een WUV-uitkering ontvangen.
Bepalend voor de opstelling van SVB/PUR zou kunnen zijn dat Israël deze aanvullende uitkering benoemt als voorziening waardoor deze bedragen niet zijn te zien als
uitkering.

4) Bejaardentehuizen
Bij opname van WUV-uitkeringsgerechtigden in bejaardentehuizen zoals Beth Juliana
en Beth Joles geldt dat indien men gezond was bij plaatsing extra kosten worden vergoed als er na opname verpleging nodig is. Het simpele advies luidt dan ook om ‘lopend’ te worden opgenomen. Was er voordien al verpleging dan worden deze extra
kosten in het bejaardentehuis echter niet vergoed.
Flory zal zich over deze kwestie nog nader laten informeren door bureau Cliëntenservice van SVB/PUR.

5) Wetenschap, erfelijke factoren en invloeden van stress
Flory geeft uitleg over invloeden van stress op een foetus waar tweede en ook late eerste generatie mee heeft te maken. Wetenschappelijk is inmiddels vastgesteld –onder
meer door de Israëlische Staatscommissie- dat stress tijdens de zwangerschap grote en
doorgaans blijvend van invloed zijn op het kind en later de volwassene. Causaliteit
van latere gebreken in de gezondheid komen daarbij kijken. Zo is ook osteoporose recent als causaal erkend.
Tijdens de komende jaarvergadering van het VBV eind maart 2016 zal tijdens het
middagprogramma onder meer aandacht worden besteed aan dit soort onderwerpen.

