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Rechtbank Amsterdam 18 september 2001, AWB
01/1947 TW (mrs. Bruning, Ruinaard en Schueler).

Artikel 5 van het Sociaal Zekerheidsverdrag
Nederland-Marokko verzet zich tegen afbouw of
intrekking van de WAO-uitkering van eiser, omdat hij
in Marokko woont. Aangezien de toeslag ingevolge de
Toeslagenwet (TW) op de WAO-uitkering op dezelfde
wijze dient te worden behandeld als de ‘onderliggen-
de’ WAO-uitkering, staat deze bepaling evenzeer in
de weg aan de afbouw of intrekking van eisers toe-
slag. Verweerder heeft het standpunt, dat de via de
Wet BEU in de TW opgenomen exportbeperking
onverkort geldt voor de gerechtigde die woont in een
land waarmee Nederland een bilateraal verdrag
inzake sociale zekerheid heeft gesloten, op geen enke-
le wijze onderbouwd.

Artt. 1, 5 Sociaal Zekerheidsverdrag Nederland-
Marokko; art. XI Wet BEU; art. 4a TW

A., wonende in Marokko (eiser), gemachtigde: mr. D.
Schaap
tegen
het Bestuur van het Landelijk instituut sociale verze-
keringen te Amsterdam (verweerder)

I. PROCESVERLOOP
De rechtbank heeft op 2 maart 2001 een beroepschrift
ontvangen gericht tegen het besluit van 22 januari 2001,
namens verweerder genomen door Gak Nederland bv.
Het onderzoek is gesloten ter zitting van 13 juli 2001.
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II. OVERWEGINGEN
Eiser heeft de Marokkaanse nationaliteit. Hij ont-
vangt sedert 24 november 1990 een uitkering inge-
volge de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring (WAO), berekend naar een mate van arbeidson-
geschiktheid van 25 tot 35%. Eiser genoot daarnaast
aanvankelijk een uitkering ingevolge de Werkloos-
heidswet (WW). Eisers WW-uitkering is echter per
30 november 1995 beëindigd in verband met het feit
dat hij definitief is teruggekeerd naar Marokko. Na
het wegvallen van zijn WW-uitkering heeft verweer-
der eiser een toeslag ingevolge de Toeslagenwet
(TW) toegekend. Bij besluit van 28 november 2000
heeft verweerder aangegeven deze toeslag in drie jaar
te zullen afbouwen; over het jaar 2000 ontvangt eiser
nog het volledige bedrag van de toeslag, over het jaar
2001 ontvangt hij 2/3 daarvan, over het jaar 2002 1/3
en over 2003 niets meer. Bij het thans bestreden
besluit heeft verweerder eisers bezwaar ongegrond
verklaard en zijn besluit van 28 november 2000
gehandhaafd.
Op 1 januari 2000 is de Wet Beperking Export Uitke-
ringen (Wet BEU) in werking getreden. Via deze wet
is in de TW een nieuw artikel 4a geïntroduceerd. Het
eerste lid van dit artikel luidt als volgt: ‘Geen recht op
toeslag heeft de persoon, bedoeld in artikel 2, gedu-
rende de periode dat hij niet in Nederland woont.’
Voor personen die op 1 januari 2000 al recht hadden
op een toeslag en die op dat moment al buiten Neder-
land woonden heeft de wetgever een overgangsrege-
ling getroffen. Deze overgangsregeling, die is neerge-
legd in artikel XI van de Wet BEU luidt als volgt: ‘In
afwijking van artikel 4a van de Toeslagenwet wordt
aan de persoon, die op de dag voor de inwerkingtre-
ding van deze wet op grond van artikel 2 van de
Toeslagenwet recht heeft op een toeslag en op die dag
niet woont in Nederland: a. gedurende het eerste jaar
na inwerkingtreding van deze wet het bedrag uitbe-
taald waarop recht zou bestaan indien betrokkene in
Nederland zou wonen; b. gedurende het tweede jaar
na inwerkingtreding van deze wet twee derden van
het bedrag uitbetaald waarop recht zou bestaan indien
betrokkene in Nederland zou wonen; c. gedurende het
derde jaar na inwerkingtreding van deze wet een
derde van het bedrag uitbetaald waarop recht zou
bestaan indien betrokkene in Nederland zou wonen.’
Het bestreden besluit is gebaseerd op deze over-
gangsregeling.
Eiser heeft in beroep aangevoerd dat verweerder,
door zijn toeslag af te bouwen, heeft gehandeld in
strijd met de volgende bepalingen van internationaal
recht: artikel 65 van de Euro-mediterrane overeen-
komst EG/Marokko (Pb. EG L 70/2 van 18 maart
2000); artikel 88 van de Euro-mediterrane overeen-
komst EG/Marokko; artikel 14 van het Europees
Verdrag inzake de Rechten van de Mens en de funda-
mentele vrijheden (EVRM) jo. artikel 1 van het
Eerste Aanvullend Protocol.

Eiser heeft geen beroep gedaan op het Algemeen ver-
drag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk
der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko (Trb.
1972, 34, hierna: het Verdrag). De rechtbank acht
zich evenwel, gelet op het voorschrift van artikel
8:69, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) gehouden bij de behandeling van het tussen
partijen gerezen geschilpunt de vraag te betrekken of
verweerder heeft gehandeld in overeenstemming met
dit verdrag.
Voor zover hier van belang bepaalt artikel 1, eerste lid,
onder a, van het Verdrag dat het Verdrag in Nederland
van toepassing is op de arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring. Artikel 1, tweede lid, bepaalt dat het Verdrag even-
eens van toepassing is op alle wetten of regelingen,
waarbij de wettelijke regelingen, genoemd in het eerste
lid, worden gewijzigd of aangevuld.
De rechtbank is van oordeel dat de toeslag ingevolge
de TW, die eiser op zijn WAO-uitkering ontvangt,
dient te worden aangemerkt als een aanvulling van
zijn WAO-uitkering, als bedoeld in artikel 1, tweede
lid, van het Verdrag. Eisers toeslag dient voor de toe-
passing van het Verdrag op dezelfde wijze te worden
behandeld als de ‘onderliggende’ WAO-uitkering.
Artikel 5 van het Verdrag luidt als volgt: ‘1. De uit-
keringen bij invaliditeit of ouderdom of de uitkerin-
gen van nagelaten betrekkingen, de renten bij
arbeidsongevallen of beroepsziekten en de uitkerin-
gen bij overlijden, verkregen op grond van de wette-
lijke regelingen van een der Verdragsluitende
Partijen, kunnen op generlei wijze worden vermin-
derd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of verbeurd
verklaard op grond van het feit dat de rechthebbende
woont op het grondgebied van een andere
Verdragsluitende Partij dan die op het grondgebied
waarvan het orgaan dat de uitkering verschuldigd is,
zich bevindt. 2. De in het eerste lid bedoelde sociale
verzekeringsuitkeringen van een der Verdragsluiten-
de Partijen worden aan onderdanen van de andere
Verdragsluitende Partij die op het grondgebied van
een derde Staat wonen, onder dezelfde voorwaarden
en tot dezelfde omvang uitbetaald als aan onderdanen
van eerstgenoemde Partij die op het grondgebied van
die derde Staat wonen.’
Bovenstaande bepaling verzet zich ertegen dat ver-
weerder de WAO-uitkering van eiser afbouwt of
intrekt omdat hij in Marokko woont. Aangezien,
zoals hiervoor aangegeven, de toeslag ingevolge de
TW op de WAO-uitkering op dezelfde wijze dient te
worden behandeld als de ‘onderliggende’ WAO-uit-
kering, staat deze bepaling evenzeer in de weg aan
het afbouwen of intrekken van eisers toeslag. Ver-
weerder heeft dit blijkens zijn mededeling M 99.067
van 25 juni 1999 aanvankelijk ook onderkend. In zijn
mededeling M 00.092 van 8 augustus 2000 heeft ver-
weerder echter het standpunt ingenomen dat de via de
Wet BEU in de TW opgenomen exportbeperking on-
verkort geldt voor de gerechtigde die woont in een
land waarmee Nederland een bilateraal verdrag inza-
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ke sociale zekerheid heeft gesloten. Verweerder heeft
de wijziging van zijn standpunt in M 00.092 op geen
enkele wijze onderbouwd.
Ter zitting heeft verweerder ter onderbouwing van het
in M 00.092 neergelegde standpunt aangevoerd dat
een toeslag op grond van de TW geen zelfstandige
prestatie bij invaliditeit is, doch een aanvulling op een
uitkering bij invaliditeit. Als zodanig valt de toeslag,
zo heeft verweerder betoogd, niet onder de materiële
werkingssfeer van het Verdrag. De rechtbank kan
verweerder hierin niet volgen. Naar het oordeel van
de rechtbank miskent verweerder dat artikel 1, twee-
de lid, van het Verdrag het Verdrag uitdrukkelijk
mede van toepassing verklaart op alle wetten of rege-
lingen, waarbij de wettelijke regelingen genoemd in
het eerste lid worden aangevuld. In een situatie als de
onderhavige dient de TW onmiskenbaar te worden
gekwalificeerd als een regeling waarbij de arbeidson-
geschiktheidsverzekering, genoemd in het eerste lid,
wordt aangevuld. Dat, zoals verweerder verder heeft
aangevoerd, op grond van de TW ook een aanvulling
op een andere loondervingsuitkering dan de WAO
kan worden verkregen, doet daaraan naar het oordeel
van de rechtbank niet af. Het kan niet zo zijn dat wan-
neer de nationale wetgever besluit de aanvulling op
twee of meer in artikel 1, eerste lid, van het Verdrag
genoemde verzekeringen in één wettelijke regeling
neer te leggen, deze aanvulling daarmee buiten de
werkingssfeer van het Verdrag komt te vallen.
Ook verweerders standpunt dat de TW niet onder de
werking van het Verdrag valt omdat het hier een voor-
ziening betreft en geen verzekering onderschrijft de
rechtbank niet. Noch in artikel 1, tweede lid, noch
elders in het Verdrag worden eisen gesteld aan de
aard van de aanvullingsregeling. De rechtbank ziet
dan ook geen aanleiding artikel 1, tweede van het
Verdrag alleen van toepassing te achten op aanvullin-
gen die het karakter van een verzekering hebben.
Voor zover het, zoals door verweerder betoogd, niet
de bedoeling van de Verdragsluitende Partijen zou
zijn geweest het Verdrag van toepassing te doen zijn
op een prestatie als die op grond van de TW, moet de
rechtbank constateren dat zij dit noch in de tekst van
het Verdrag noch in de toelichtende nota (TK 1971-
1972 – 11806) tot uitdrukking hebben doen komen.
Onder deze omstandigheden ziet de rechtbank geen
aanleiding eventuele onduidelijkheden ten nadele van
eiser uit te leggen.
Nu uit het bovenstaande reeds voortvloeit dat het
beroep van eiser gegrond dient te worden verklaard en
het bestreden besluit dient te worden vernietigd, kan en
zal de rechtbank de door eiser tegen het bestreden
besluit aangevoerde grieven onbesproken laten.
De rechtbank ziet aanleiding om verweerder te ver-
oordelen in de proceskosten die eiser in verband met
de behandeling van het beroep redelijkerwijs heeft
moeten maken. (…)
(…)
(Volgt gegrondverklaring van het beroep; red.)

Noot
1. Als gevolg van de invoering van de Wet Beperking
Export Uitkeringen (Wet BEU; zie Stb. 1999, 250 en
594) zijn sinds 1 januari 2000 uitkeringen inzake de
ZW, WAO, WAZ, AKW, ANW en de toeslag van de
AOW niet meer exporteerbaar, tenzij de verzekerde
in een land woont c.q. gaat wonen, waarmee een ver-
drag met handhavingsafspraken is gesloten op grond
waarvan export mogelijk is. Voor uitkeringsgerech-
tigden die al voor 1 januari 2000 met een dergelijke
uitkering in het buitenland verbleven, gelden over-
gangsbepalingen. Voor deze groep loopt de uitkering
door tot 1 januari 2003. Woont de betrokkene dan nog
in een land waarmee geen verdrag is gesloten dat
export mogelijk maakt, dan stopt de uitkering. Is er
wel een dergelijk verdrag gesloten, dan behoudt
betrokkene het recht op uitkering. Het aantal landen
waarmee een dergelijk verdrag is gesloten, is het laat-
ste jaar sterk toegenomen en bedraagt nu ongeveer
40. Tot deze landen behoren naast de EU/EER-landen
onder andere Marokko, Turkije, Suriname en In-
donesië. Zie voor een overzicht de ‘Bekendmaking
van de Staatssecretaris van SZW op grond van de Wet
BEU van de landen waarin op grond van een verdrag
of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie
recht op een sociale verzekeringsuitkering bestaat’
(Stcrt. 18 september 2001, nr. 180, p. 17, ook opge-
nomen in Migrantenrecht 2001, p. 324-325). Sinds 1
januari 2002 moeten ook Roemenië (Trb. 2001, 202)
en Monaco (Trb. 2001, 199) aan dit overzicht worden
toegevoegd.
2. Voor de Toeslagenwet (TW), die centraal staat in
de hierboven opgenomen uitspraak, heeft de Wet
BEU een apart regime gecreëerd. Deze Toeslagenwet
geeft een aanvullende uitkering tot maximaal het
minimumloonniveau op uitkeringen krachtens de
ZW, de WW, de WAO en de WAZ. Na 1 januari 2000
is de toeslag op grond van de TW – EU/EER-landen
vooralsnog uitgezonderd – in het geheel niet meer
exporteerbaar. Artikel 4a TW bepaalt enkel dat per-
sonen die niet in Nederland wonen geen recht op een
toeslag hebben en bevat geen regels voor de herleving
van dit recht op grond van verdragen met handha-
vingsafspraken. Overgangsbepalingen regelen dat
personen die voor 1 januari 2000 al in het buitenland
woonden en recht hadden op een dergelijke toeslag
deze toeslag gedurende het eerste jaar nog volledig
uitbetaald krijgen. Maar in de twee daarop volgende
jaren wordt deze toeslag afgebouwd, waarbij in het
tweede jaar tweederde van de toeslag wordt uitbe-
taald en in het derde jaar nog maar eenderde (art. XI
Wet BEU).
In bovenstaande uitspraak is de eerste fase van de
afbouw van die toeslag bij een in Marokko wonende
Marokkaan met een WAO-uitkering in het geding. De
rechtbank maakt echter korte metten met deze
afbouw. Volgens de rechtbank dient de toeslag inge-
volge de TW te worden aangemerkt als een aanvul-
ling op de WAO-uitkering en valt zodoende onder de
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werking van het in 1972 in werking getreden bilate-
rale sociale zekerheidsverdrag tussen Nederland en
Marokko. Op grond van artikel 5 van dit verdrag is
het niet mogelijk de export van (arbeidsongeschikt-
heids-, ouderdoms- en nabestaanden-) uitkeringen te
beëindigen door middel van onder andere afbouw of
intrekking. De toeslag moet dus volledig blijven uit-
gekeerd.
Eenzelfde redenering is terug te vinden in de uit-
spraak van de rechtbank Amsterdam van dezelfde
datum inzake de afbouw van de toeslag op grond van
de TW bij een in Turkije wonende Turk met een
WAO-uitkering (AWB 01/1990 TW, RSV katern
2001, nr. 6). Ook hier moet de toeslag volgens de
rechtbank op eenzelfde wijze worden behandeld als
de ‘onderliggende’ WAO-uitkering en valt deze in dit
geval onder de werking van het in 1966 in werking
getreden bilaterale sociale zekerheidsverdrag tussen
Nederland en Turkije. Artikel 5, lid 1 van dit Verdrag
luidt: ‘De pensioenen of renten met inbegrip van bij-
slagen, verkregen op grond van de wettelijke regelin-
gen van één der Verdragsluitende Partijen, kunnen
niet verminderd, gewijzigd, geschorst, ingetrokken of
verbeurd verklaard worden op grond van het feit dat
de rechthebbende woonachtig is op het grondgebied
van de andere Verdragsluitende Partij dan die op het
grondgebied waarvan het orgaan dat de uitkering ver-
schuldigd is zich bevindt’.
De rechtbank gaat ervan uit dat hoewel deze bepaling
slechts spreekt van pensioenen en renten en niet van
uitkeringen, zij zonder twijfel ook betrekking heeft
op WAO-uitkeringen. Aangezien de toeslag op grond
van de TW op dezelfde manier moet worden behan-
deld als de ‘onderliggende’ WAO-uitkering, staat
deze Verdragsbepaling ook bij deze Turkse eiser het
afbouwen of intrekken van de toeslag in de weg.
De redenering van de rechtbank sluit aan bij een eer-
der ingenomen standpunt van het LISV, geformuleerd
in een mededeling van 25 juni 1999 (M 99.067). Daar
staat letterlijk: ‘Voor een beperking in bilaterale ver-
dragssituaties geldt dat wij de TW beschouwen als
een wettelijke regeling ter aanvulling op loonder-
vingsuitkeringen. In situaties waarin bij Verdrag
export van de ‘onderliggende’ materiewet is voorge-
schreven, zal ook export van de TW aangewezen
zijn’. Zonder enige nadere toelichting heeft het LISV
dit standpunt echter in een latere mededeling (M
00.092) zo gewijzigd, dat de exportbeperking in de
TW ook onverkort zou gelden voor de toeslaggerech-
tigde die woont in een land waarmee Nederland een
bilateraal verdrag inzake sociale zekerheid heeft
gesloten. De rechtbank accepteert deze wijziging te-
recht niet.
In beide uitspraken hadden de eisende partijen wel
een beroep gedaan op verschillende internationale
non-discriminatiebepalingen, zoals artikel 65 Euro-
mediterrane overeenkomst EG/Marokko, artikel 14
EVRM en artikel 26 IVBPR, maar niet op de bilate-
rale sociale zekerheidsverdragen tussen Nederland en

Marokko c.q. Turkije. De rechtbank gaat in beide uit-
spraken niet op de internationale non-discriminatie-
bepalingen in, maar betrekt uit eigen beweging de
betreffende bilaterale verdragen.
De uitvoeringsinstelling (LISV, per 1 januari 2002
opgegaan in het Uitvoeringsinstituut Werknemersver-
zekeringen (UWV)) stelt zich overigens vooralsnog
op het standpunt dat ze door deze uitspraken alleen
gehouden is de toeslag te herstellen voor de (kleine
groep) Turkse en Marokkaanse uitkeringsgerechtig-
den, die indertijd tegen de beslissing inzake de af-
bouw van die toeslag bezwaar hebben gemaakt en
vervolgens in beroep zijn gegaan. Degenen die dat
indertijd niet hebben gedaan, verliezen volgens het
LISV stapsgewijs hun toeslag.
Dit staat mijns inziens op gespannen voet met de
opmerking van Staatssecretaris Hoogervorst tijdens
de behandeling van de Wet BEU in de Eerste Kamer
op 25 mei 1999 (EK 31-1422) dat – zelfs als tot
opzegging van het Verdrag met Marokko zou worden
overgegaan – de oude rechten zouden worden ge-
handhaafd. Nu het recht op een volledige toeslag ook
tot die oude rechten moet worden gerekend, dient dit
recht ook voor alle gerechtigden hersteld te worden.
Op grond van artikel 5 van de bilaterale verdragen
met zowel Marokko als Turkije kunnen volgens mij
overigens ook Marokkaanse en Turkse WAO-ers, die
pas na 1 januari 2000 hebben besloten of zullen
besluiten te remigreren, een eventuele toeslag volle-
dig blijven exporteren.
3. Een derde uitspraak van de rechtbank Amsterdam
eveneens gedaan op 18 september 2001, (AWB 01/
449 AKW, te vinden via www.rechtspraak.nl onder
JN-nummer: AD4037) heeft betrekking op een wei-
gering van het recht op kinderbijslag vanaf het eerste
kwartaal van 2000 voor vijf op dat moment nog in
Pakistan wonende kinderen. Deze weigering ge-
schiedt op grond van de invoering van de Wet BEU.
Nederland heeft met Pakistan geen verdrag gesloten,
op grond waarvan uitkeringen exporteerbaar zijn.
Overgangsbepalingen zijn niet van toepassing in deze
zaak. De AKW kent sinds de invoering van de Wet
BEU een dubbele wooneis: er bestaat slechts recht op
kinderbijslag als zowel de verzekerde als de kinderen
in Nederland wonen. Aangezien de kinderen ten tijde
van het belang in Pakistan woonden was er naar
nationaal recht met ingang van 1 januari 2000 geen
recht op kinderbijslag. Een beroep op de gelijke
behandelingsbepaling van artikel 4 van Verdrag 118
van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) kan
volgens de rechtbank niet slagen, omdat deze bepa-
ling alleen op directe discriminatie naar nationaliteit
betrekking heeft. De betreffende bepalingen in de
AKW en de Wet BEU maken volgens de rechtbank
geen direct onderscheid. Ook een beroep op artikel 26
IVBPR slaagt niet. Het doel van de Wet BEU, te
weten de verbetering van de handhaafbaarheid van
uitkeringen buiten Nederland, is volgens de recht-
bank legitiem. En het middel dat alleen kan worden
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geëxporteerd naar landen waar adequate controlemo-
gelijkheden bestaan, is geschikt om het doel te berei-
ken. De negatieve effecten van dit middel staan in
redelijke verhouding tot het beoogde doel, aldus de
rechtbank.
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