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Hierbij zend ik u mede namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie de
antwoorden op de Kamervragen van de leden Verbeet, Meijer en Klaas de Vries (allen PvdA)
over de AOW-opbouw van vluchtelingen.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

(H.A.L. van Hoof)

Bijlage(n): Antwoorden op Kamervragen van de leden Verbeet, Meijer en Klaas de Vries
nr. 2050613640

Ons kenmerk

SV/V&G/06/45653

2050613640
Vragen van de leden Verbeet, Meijer en Klaas de Vries (allen PvdA) aan de ministers van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie over de AOW-opbouw van vluchtelingen.
(Ingezonden 19 mei 2006)
1
Bent u bekend met het feit dat op grond van artikel 24 van het Vluchtelingenverdrag dat
handelt over Arbeidswetgeving en sociale zekerheid aan vluchtelingen vanaf het moment dat
zij als zodanig worden erkend, dezelfde rechten op Ouderdomspensioen (AOW) worden
toegekend als aan “onderdanen”? 1)
Ja
2
Worden inderdaad AOW-rechten toegekend aan erkende vluchtelingen vanaf de dag van
aankomst in Nederland, dan wel vanaf de dag van hun erkenning als vluchteling (met
terugwerkende kracht) op grond van artikel 1 onderdeel b, van het Verdrag betreffende Status
van Vluchtelingen?
Ingevolge artikel 9a van het op grond van artikel 6 van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
getroffen Besluit uitbreiding en beperking kring volksverzekeringen 1999 1 (hierna: Besluit) is
een vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijft, in de zin van artikel 8, onder c, van de
Vreemdelingenwet 2000, ongeacht of hij als ingezetene kan worden beschouwd, verzekerd op
grond van de volksverzekeringen met ingang van de dag waarop positief op de
verblijfsvergunningsaanvraag wordt beschikt.
3
Wat is de precieze instructie aan en de werkwijze van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in
dezen?
De hierboven aangehaalde bepaling in het Besluit wordt door de SVB gevolgd. Een en ander
is uitgewerkt in de interne werkinstructies voor de gevalsbehandelaars van de SVB.
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Besluit van 24 december 1998, Stb. 1998, 746.
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1) Artikel 24 luidt: De Verdragsluitende Staten zullen de rechtmatig op hun grondgebied verblijvende
vluchtelingen op dezelfde wijze behandelen als de onderdanen, wat de volgende aangelegenheden betreft:
[...]
(b) Sociale zekerheid (wettelijke voorschriften betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten, moederschap,
ziekte, invaliditeit, ouderdom, overlijden, werkloosheid, gezinslasten en elk ander risico dat, overeenkomstig de
nationale wetgeving, valt onder een stelsel van sociale zekerheid), behoudens:
i) Passende regelingen voor de handhaving van verkregen rechten en van rechten welker verkrijging een aanvang
heeft genomen;
ii) Bijzondere, door de nationale wetgeving van het land van verblijf voorgeschreven regelingen betreffende
uitkeringen of gedeeltelijke uitkeringen, geheel betaalbaar uit openbare geldmiddelen, alsmede uitkeringen,
gedaan aan hen die niet voldoen aan de voor de toekenning van een normale uitkering gestelde voorwaarden
inzake bijdragen.
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