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PROCESV:ERLOOP
Nannens appellant heeft mr. E,J. Daalder, advocaat, hoger beroep ingesteld,

Nailaens beffokkenen heeft mr. C.A,J. de Roy van Zuydewijn ee;n venveersohïifl irrgedie:nd.

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgehad op 2B rnaart 2014. Namens appellant zijn
verslcheneu mr. A.C. Rop en J.Y, van den Berg, Betlokkenen zijn vertegerrwoordigd door
mr. De Royvan Zuydewijn.

OV,ERWEGINGEN

juli 2012 is in werking

getreden de Vi/et Woonlandbeginsel in de sociale zekerhoid
(Wrvsz). Met deze wet is in de Algemene nabestaandenwerl (ANït/) ondor rneer arlikel Ï'Z
gera,[jzigd, ín het brjzonder het derde lid (oud). Hierdoor wordt aEn rechthebbenden die n,iet jn
Neilerlasd, een lidstaat van de Europese Unie (IJU), een andere slaat die partij is bij de
Ovc;reenkomst betreffende de Europese Economische Ruirnte (IlIlR), dan wel Zwitserland
'woÍreq eel uitkering verstrekt tor hoogte Van een bij minisrteriëÏe regeling vastgesteld
perr:entage van het (kort samengevat) inNederland geldende bedrag aan
nabestaandenuilkering, Voor Marolko is dit percentage vc,or 20[3 vastgesteld op 60. DÍl
perr:entage wordt zo bepaald dat het een $reergave is van de verhrluding tussen het
kostenniveiru van het land waar de nabestaande woonaohtig is en dat van Nederland, marbi.;]
juli 2012,
dat percentage nooit hoger dan 100 knzijn. Voor de rechlhebbenden díe al voor I
ANv,r-uitkering ontvingon, is de ingaugsdatum varr de wijzÍging van artikel 17 van ile
1.1. Op I

".tt
AI{W bepaald op t jarruari 2013'

voor i juli 2012 een
nab,estaanderruitkering op grond van de ANIil/, De gedinge:n betre;ffen do bosluiten van
àpF,ellant por 1 januarí2013 aan betrokkenen een ANV/'ui,tkering toe te kerrnen nrgt
1.2, Beirokkenen wonen in Maroktto en ontvingen allen (ruirnsohLoots)

toepassfurg v arr lret woonlandbeginsel.

belaÏg, de beroepen
geg;rond verklaard omdat het (toepassen van het) woonlandbeginrsel onder 9d9re slrijdig is
ioui(urtit ul 5 van) het Algemeen verdrag inzake sociale z:ekerheid Tussen het l(oninkrijJk de,r
Ne:ledandon err 5et KonÍnkrijk Marokko (N|MV). Bij de beoorcleling heeft de recirtbalk ook:

Z.l.IÍLde a,angevallen uitspraak heeft de rechtbark, voor zover

vran

betroktrren,Je Euro-Med.iterrane overeenkomst en de daarop gebaseerde besJuiten van de

Assooiatieraad EU-Marokko.
2.2..Derechtbarrk lreeft in dezelfde uitspraak ook de toepassing van het woonlandbeginsel
V0(

bet

r

lu
zo'
oo:rdeel SOkolren,

namelijk dat deze toepassin

van strijd met
ln hopger beroep heeft appellant in groto lijnen gesteldl.dat $ï geen sprake is
voor
(artikel5 ïan) hetNMV, oó nNw bieát een bodenrvoorz;iening op het sociaie minimtun
Nu
het
zijn'
of
onvoldoende
nabestaa*rlen, als Àd*t" vorïnefl van inkomen ontbreken
3.1 .
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bestaansminirnr:m in Maroldro lager is dan in Nederland, hebben betrokkenen in wozen
jarerilang te veel ontvangen. Met de írrvoerilg van het woonlandberginsel is dit voor de
toekomst reohtgezet. Dit beginsel is niet in strijd met de tekst, noch met de doelstelling van
ariikel 5 varr het NMV. Er is geen splake van een vermindering van een verlaegen uitkeling
vanr,vege hetl wonen in Marokko. De uitkering, die voorziet in een sociaal minimum, wonlt
volledig uitbotaald. I{et woonland als zodarrig is niet relevant, allle,en het kosterrniveau in rlat
land is dat,

3.2.Daarnmst meent appellant dat de rechtbank ten ouechte bij d; beoordeling de
Euro-MeditÊrrare overoenkorust heeft betro'kken, of ín ieder geval dat de rechtbank aan die
overeenkomst te veel en een onjuiste botekenis heeft toegek'end,
4. De Raad oordec'lt als volgt.

.l . Zoals aI in 2.2 ís gemeld, heeft de rechtbank ín de aangevallen uitspraak ook een oordeel
geggvelt over de toepassing van het woonlandbeginsel in Trurklje. FIet hogor beroep in die;
zaketnlreeft geleid tot een uitspraak van de Raad van 2l rnaart 20t4"
ECLI:NL:CRVB :20 I 4:845'

4

4.2. Ook in deze zaften moet voorop worden gesteld dat het do wetgorrer vrijstaat op groud
van - wellicht begrijpelijke - nieuwe en gowijzigde inzichten en)or)Í te kiezen wetten zodanig
te w,ijzigen dat het ióe té keunen bedrag van uitkeringen die zijn bedoeld om te voorzien. iin
een minimunrbestaansniveau, wordt gerelateerc aan de kosten vaflr levensonderhoud in laet
Ianilwaar de betrokkene woorÍ, Bij de vorrngevirrg va-n cler:geiijker rvetgevingzal eohter
reke'ing gehouden moeten ïvorden met de verplichtingen ilie voo:rtvloeierr uit verdragen en
and,gre internationale instrumenten.
geregeld'
4.3.1. In artikel I van het NMV is de materiële werkingssfeer van hot Verdrag
of regeliirgerrL
de
wetten
oncter deze werkingssfeer valt de nabestanndenverzekoring, alsrnr:de
de
ondet
valt
die deze verzekering wijzigen of aan.ullen. Hieruit volgt dat de ANW
zijn van irL
werkingssfoeï v.àn ti"t tttutV. Nu betrokkenen, onweersproken, nabestaandeq
vallen zij oc'k
gelijkgestelden'
hen
de
met
Neclerla*d.serzekerd geweest zijnde werknomers of
2'
artikel
oo6r. de pe:rsonele wJrkÍngssfeér van het NMV, zoals nee,rgelegil in

of do rechtbank
4.j,Z,Nu het NMV van toepassing is in deze zaken, moet heoordpeld worden
de beroepe:n terecht gegrond heeft verklaald'

4,3.3.Artikel 5, eerste lid van hetNMV luidt:
"Ds urtkEringon bij arbeidsongesc
uittr;eringen bij overlijdon en de kind

Vendragsluitende Partij dan díe op het 1
uitlreríng verschuldigd is, zich bevindt'"
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ekend met toePassirrg van do
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doeld. Artikel 5 van het NMV verÈiedt dat
r gronclvafl het worÊn in Marokko
Wwsz leidt er voor betrotrikenen
dan voorheen. De stelling van appellant dat
n in Marokko, maÍtr rechtsfieeks uit het
koston'iveau aldaar, kan de Raad niet overluigen. Immers, dit kosteruliveau is onlosmake:lijk
lid), van de Alt'W
verbonden rnet het wonon in Marokko. In artilcel 17, derde lid (nu vierde
wor4t ook gesproken over 'het kostenniveau varr lret land waar de nabestaande woonachtig
een zundere
is'.llet Uepaletrae criterium is daarorn hot lvonen in een ander land dal Noderland,Het
g;rat dtrs
Zwitserlarrd'
d61qre1
bij de EER
lid.sl,aat van
in
dat
k petcentage vaD. het brutobedrag
om rie vraag
ij dat land hoort'
Nederland in

de
in
b

lg
haddr
appellant
bedrz
aan nabestaanclenuii'[ering,
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udeer
UËsililirrimum in het land wanr zij- wonen,
eeu
vàn
wordt niet gesproken o,reu de toekeruriflg
c,ea,
staan het bestaarrsmininrum van het land waar:men
uitk
de ANW,
\Á/o(

4.3.5.Vool zover

4.i.6.Het onder 4.3'2tot en met 4'3'5 overw

tr'an d,e nabestaandenuitkering vau botrokkene

het
is
betiokkene

4.4, Uit
vergeef!

beroep
tot sn mot 4'3'6 is overwoge'n volgl dfl hot hogor
op
heeft
betrekking
die
.uurr* ui*pi*n, ook vooi zover
tÍgd^

van
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maafilZ014 al is bepaald dat va:n de

in <le al gonOemde uitspraak van de Raad'
tloonr'
zÀ ar n*a dat in deze uitspraali niet nogmaals
g"h.v"n,
worden
á
griffierecht
svb
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I]ESLISSiNG
De Centrale Raad van Beroop

- bevestigt de aangevallen uitspraak;
- veroordeelt de Svb in de proceskosten van betrokkenen tot eerr bedrag van in tttaal
Ê,1.461,-.

is gedaan door T.L, de Vries als voorzitter eu H.J, Simon en E.E.V. Lenos als
leden, in tegelwoordigheid van I.J'. Penning als griffiet. De beslir;sing is uitgesproken in het
openbaar op 9 mei 2014.

De:ze uitspraak

(getekend) T.L. de Vries

(getekend) I.J. Penning

