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2000/190) overwoog de Raad toen dat niet de ont-
slagroute, maar de reden voor de werkloosheid be-
palend is voor de vraag of er sprake is van verwijtba-
re werkloosheid. Dat vraagt om een materiële 
be oor de ling van de vraag of aan de werkloosheid 
een dringende reden ten grondslag ligt. Uitgangs-
punt daarbij is art. 7:678 BW (dringende redenen 
voor werkgever), waarbij alle om stan dig he den van 
het geval in aan mer king dienen te worden geno-
men. De Raad volgt in deze uitspraak deze materiële 
wijze van beoordelen van de werkloosheid, waarbij 
hij bijzondere aandacht besteedt aan het niet- nale-
ven van appellant van de in art. 7:629 BW besloten 
liggende be voegd heid van de werkgever om redelij-
ke controlevoorschriften bij ziekte op te leggen 
(CRvB 6 februari 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:334; zie 
eerder HR 8 oktober 2004, NJ 2007/480). Ook het 
UWV is bij de be oor de ling van een WW-aanvraag 
gehouden om op der ge lij ke wijze zelfstandig te be-
oordelen of de werkloosheid van de aanvrager ver-
wijtbaar is (r.o. 4.5).
5. De Centrale Raad van Beroep toetst ver-
volgens alle door appellant naar voren gebrachte 
gronden (r.o. 4.6-4.11). Die gronden kunnen wor-
den gezien als om stan dig he den van het geval 
waarmee de werkloosheid van appellant moge-
lijk niet als verwijtbaar kan worden betiteld. De 
Raad loopt al die gronden na en concludeert dat 
zij niet leiden tot ver nie ti ging van de door de 
rechtbank gedane uitspraak over het door het 
UWV genomen be sluit. Het valt daarbij in het bij-
zonder op dat appellant zijn gronden niet heeft 
onderbouwd of dat zijn gronden innerlijk tegen-
strijdig zijn. Gelet daarop wijst de Raad het ver-
zoek van appellant af om alsnog stukken bij zijn 
huisarts op te vragen (r.o. 4.8). Dat laatste lijkt mij 
volkomen juist. Reeds de rechtbank had appel-
lant gewezen op het ontbreken van medische 
stukken; appellant had naar aanleiding hiervan 
die stukken alsnog kunnen overleggen.
6. Het is goed dat de Centrale Raad van 
Beroep in deze uitspraak helder uiteenzet hoe het 
UWV zelfstandig moet onderzoeken of er sprake 
is van verwijtbare werkloosheid, hetgeen uitein-
delijk kan leiden tot het blijvend in mindering 
brengen van een bedrag op de WW-uitkering. 
Ook geeft de Raad aan welk be oor delings ka der 
vervolgens geldt voor de be stuurs rechter. Sinds 
2018 moet daarbij bovenal worden gelet op de 
reden voor werkloosheid en niet op de door de 
werkgever gevolgde route. Dat vraagt, ook bij het 
niet naleven van controlevoorschriften door de 
werknemer, om een materiële be oor de ling van 
de werkloosheid. Van het UWV en de be stuurs-
rechter wordt dan verwacht dat zij aan alle door 
de verzekerde naar voren gebrachte om stan dig-
heid aandacht besteden.
A.C. Hendriks
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De SVB heeft een aanvraag om AOW-pen sioen af-
gewezen omdat deze te vroeg was ingediend. Ten 
tijde van het nemen van het be sluit op bezwaar 
lag de datum van de pen sioengerechte leeftijd 
wel binnen de gestelde termijn. Nu verder niet is 
gebleken dat van appellante voor de toekenning 
per die datum het indienen van een nieuwe aan-
vraag is verlangd, acht de Raad het in strijd met 
de vereiste zorgvuldigheid dat niet bij het be sluit 
op bezwaar over de toekenning is beslist.

De Raad is van oordeel dat de Svb bij het bestreden 
be sluit een volledige her over we ging diende te ma
ken. Los van de vraag of het in 4.1.3 verwoorde uit
gangspunt van de Svb in zijn algemeen heid juist is, 
lag ten tijde van het bestreden be sluit de datum van 
de pen sioengerechte leeftijd binnen een periode van 
een half jaar, namelijk 1 april 2017. Nu verder niet is 
gebleken dat van appellante voor de toekenning per 
die datum het indienen van een nieuwe aanvraag 
is verlangd, acht de Raad het in strijd met de vereis
te zorgvuldigheid dat niet bij het bestreden be sluit 
over de toekenning per april 2017 is beslist.

Uitspraak op het hoger beroep tegen de uitspraak 
van de Rechtbank Amsterdam van 22 mei 2017, 
17/240 (aan ge val len uitspraak) tussen:
Appellante, te Marokko,
en
De Raad van bestuur van de Sociale verzekerings-
bank (SVB).

Procesverloop

Namens appellante heeft mr. C.A.J. de Roy van 
Zuydewijn, advocaat, hoger beroep ingesteld.

De Svb heeft een verweerschrift ingediend.
Par tijen hebben nadere standpunten ingeno-

men.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevon-

den op 12 december 2019. Appellante heeft zich 

* M. Wever is Universitair docent bij de Rijksuniversiteit Gro-
ningen.
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laten vertegenwoordigen door mr. De Roy van 
Zuydewijn. De Svb heeft zich laten vertegen-
woordigen door mr. A.F.L.B. Metz.

Overwegingen

1.1.  Appellante is geboren in 1951 en heeft al-
tijd in Marokko gewoond. Haar in 2011 overleden 
echtgenoot heeft van 1968 tot 1985 in Nederland 
gewerkt. Op 20 mei 2016 heeft de Svb de aan-
vraag van appellante ontvangen voor een AOW-
pen sioen. De Svb heeft die aanvraag bij be sluit 
van 10 juni 2016 afgewezen.
1.2.  Bij be sluit van 1 december 2016 (bestre-
den be sluit) is het bezwaar van appellante tegen 
het be sluit van 10 juni 2016 ongegrond verklaard. 
Aan dat be sluit is ten grondslag gelegd dat appel-
lante de pen sioen ge rech tigde leeftijd heeft be-
reikt op 1 april 2017. Omdat de aanvraag meer 
dan een half jaar voor die datum is ingediend, 
heeft de Svb de aanvraag aangemerkt als te vroeg 
ingediend en om die reden afgewezen. Voor de 
toekomst heeft de Svb nog geen be sluit genomen 
omdat de ruimte tussen het moment van aan-
vraag en het bereiken van de pen sioen ge rech-
tigde leeftijd te groot was. Er kunnen wijzigingen 
ontstaan die het recht op AOW-pen sioen kunnen 
beïnvloeden, zoals bij voor beeld een wijziging in 
de burgerlijke staat van de aanvrager of een wets-
wijziging. In de beslissing van 10 juni 2016 is 
daarom volgens de Svb terecht vastgesteld dat 
appellante nog geen AOW-pen sioen kan krijgen.
1.3.  Bij be sluit van 5 april 2017 heeft de Svb 
aan appellante met ingang van 1 april 2017 een 
AOW-pen sioen toegekend ten bedrage van 
€ 392,14 per maand. Aan dit be sluit is — uiteinde-
lijk — ten grondslag gelegd dat het niet toeken-
nen van een AOW-pen sioen vanaf de leeftijd van 
65 jaar, geen onevenredig zware last voor haar 
oplevert omdat zij niet in aan mer king komt voor 
een overbruggingsuitkering op grond van de 
Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW 
(OBR). De Svb meent verder dat appellante niet 
de gerechtvaardigde verwachting kon hebben 
dat zij vanaf de leeftijd van 65 jaar een AOW-pen-
sioen zou ontvangen, omdat er geen concrete 
toezegging over de AOW- leef tijd is gedaan. 
Voorts is er geen sprake van leeftijdsdiscrimina-
tie.
2. Bij de aan ge val len uitspraak heeft de 
rechtbank het beroep van appellante tegen het 
bestreden be sluit ongegrond verklaard. Daartoe 
heeft de rechtbank overwogen dat de Svb zich te-
recht op het standpunt heeft gesteld dat appel-
lante haar pen sioen aan vraag te vroeg heeft inge-
diend. Het be sluit van 5 april 2017 kan niet 
worden aangemerkt als een wijziging van het be-
streden be sluit als bedoeld in artikel 6:19 van de 

Algemene wet be stuurs recht (Awb) omdat de 
Svb niet is teruggekomen van het be sluit van 
1 december 2016. De rechtbank heeft voorts 
overwogen dat de pen sioen ge rech tigde leeftijd 
die is genoemd in het be sluit op bezwaar van 
24 april 2008 be tref fen de een pen sioenoverzicht, 
waarop appellante zich heeft beroepen, een me-
dedeling van informatieve aard is en daarom in 
zoverre geen be sluit is waartegen in rechte kan 
worden opgekomen. Voorts kan een be stuurs or-
gaan niet de be voegd heid worden ontzegd, bij-
voor beeld op grond van een wetswijziging of ge-
wij zigd beleid, voor de toekomst terug te komen 
van een eerder ingezette en gevolgde gedragslijn. 
Het beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt 
daarom niet. Appellante heeft niet feitelijk onder-
bouwd dat in haar geval sprake is van een on-
evenredig zware last als gevolg van de verschui-
ving van de pen sioen leef tijd. De verschuiving van 
de pen sioen leef tijd is niet in strijd met artikel 1 
van het Eerste Protocol van het Eu ro pees Verdrag 
voor de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden (Eerste Protocol).
3. In hoger beroep heeft appellante zich op 
hierna te bespreken gronden tegen de aan ge val-
len uitspraak gekeerd.
4. De Raad komt tot de volgende be oor de-
ling.

 Is het be sluit van 5 april 2017 een wijzigingsbe sluit?
4.1.1.  Par tijen zijn onder meer verdeeld over 
de vraag of de aanvraag van appellante om een 
AOW-pen sioen terecht is afgewezen, omdat die 
aanvraag te vroeg was ingediend.
4.1.2.  Appellante heeft gesteld dat haar aan-
vraag erop was gericht een AOW-pen sioen te 
ontvangen. Dit heeft zij reeds in bezwaar verdui-
delijkt. Volgens appellante heeft zij verzocht om 
toekenning van AOW per datum dat dit mogelijk 
is. Zij ziet niet in waarom de toekenning die bij 
be sluit van 5 april 2017 is gevolgd, niet bij het be-
streden be sluit heeft kunnen plaatsvinden. Ap-
pellante heeft verwezen naar andere gevallen 
waarin wel een AOW-pen sioen is toegekend, ter-
wijl de pen sioen ge rech tigde leeftijd meer dan 
een half jaar later lag.
4.1.3.  De Svb heeft te kennen gegeven dat niet 
positief op een aanvraag kan worden beslist als 
deze meer dan een half jaar voor het bereiken 
van de pen sioen ge rech tigde leeftijd wordt ont-
vangen. De reden daarvan is dat er nog wijzigin-
gen kunnen optreden die het AOW-pen sioen 
kunnen beïnvloeden.
4.1.4.  De Raad is van oordeel dat de Svb bij het 
bestreden be sluit een volledige her over we ging 
diende te maken. Los van de vraag of het in 4.1.3 
verwoorde uitgangspunt van de Svb in zijn 
algemeen heid juist is, lag ten tijde van het bestre-
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den be sluit de datum van de pen sioengerechte 
leeftijd binnen een periode van een half jaar, na-
melijk 1 april 2017. Nu verder niet is gebleken dat 
van appellante voor de toekenning per die datum 
het indienen van een nieuwe aanvraag is ver-
langd, acht de Raad het in strijd met de vereiste 
zorgvuldigheid dat niet bij het bestreden be sluit 
over de toekenning per april 2017 is beslist.
4.1.5.  De toekenning van het AOW pen sioen 
met ingang van 1 april 2017 is gevolgd bij het be-
sluit van 5 april 2017. Nu, zoals hiervoor is overwo-
gen, in het bestreden be sluit op de aanvraag had 
moeten worden beslist, is de toekenning van het 
AOW-pen sioen per april 2017 bij be sluit van 
5 april 2017 (wijzigingsbe sluit) aan te merken als 
een be sluit tot wijziging van het bestreden be sluit 
zoals bedoeld in artikel 6:19, eerste lid van de Awb.
4.1.6.  De rechtbank heeft dit niet onderkend. 
Het hoger beroep van appellante slaagt in zoverre 
en het bestreden be sluit zal wegens strijd met het 
bepaalde in de artikelen 3:2 en 7:12, eerste lid, 
van de Awb worden vernietigd voor zover niet 
over de toekenning van het AOW-pen sioen per 
1 april 2017 is beslist.

 Toekenning AOWpen sioen met ingang van 1 april 2017
4.2.1.  In hoger beroep heeft appellante in de 
eerste plaats betoogd dat zij erop mocht vertrou-
wen dat zij vanaf de leeftijd van 65 jaar AOW-
pen sioen zou ontvangen, nu haar bij be sluit van 
12 maart 2008, dat na bewaar is gehandhaafd bij 
be sluit van 24 april 2008, ongeclausuleerd en 
zonder voorbehoud is meegedeeld dat zij met in-
gang van 1 juli 2016 voor een AOW-pen sioen in 
aan mer king kan komen. De Svb is daarop niet te-
ruggekomen, ook niet na de inwerkingtreding 
van artikel 7a van de AOW per 1 ja nua ri 2013 en 
de latere wijzigingen van dat artikel.
4.2.2.  Naar het oordeel van de Raad kon appel-
lante geen rechtens te honoreren verwachtingen 
ontlenen aan het pen sioenoverzicht. Voor een ge-
slaagd beroep op het vertrouwensbeginsel is in 
de eerste plaats vereist dat de betrokkene aanne-
melijk maakt dat van de zijde van de overheid 
toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan of 
gedragingen zijn verricht waaruit de betrokkene 
in de gegeven om stan dig he den redelijkerwijs 
kon en mocht afleiden of en, zo ja, hoe het be-
stuurs or gaan in een concreet geval een be voegd-
heid zou uitoefenen (zie de uitspraak van de Raad 
van 31 december 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:4351). 
In dit geval moest appellante begrijpen dat de in 
het pen sioenoverzicht gegeven informatie over 
haar AOW- leef tijd werd verstrekt bij de toenma-
lige stand van de wetgeving en onder voorbe-
houd van wetswijzigingen. Reeds hierom faalt 
haar beroep op het vertrouwensbeginsel.

4.3.1.  Verder stelt appellante dat het verschui-
ven van de AOW- leef tijd en het daardoor ontsta-
ne AOW-gat een onevenredig zware last voor 
haar oplevert. De Svb heeft door alleen te toetsen 
aan de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering 
AOW (OBR) geen deugdelijk individueel feiten-
onderzoek verricht of het AOW-gat een oneven-
redig zware last oplevert voor haar die leidt tot 
schending van artikel 1 van het Eerste Protocol. 
Appellante heeft gesteld dat zij gedurende die pe-
riode geen inkomen had en onvoldoende draag-
krachtig was om de verschuiving van de AOW 
leeftijd te kunnen opvangen. Appellante had zo-
wel voor als nadat zij de leeftijd van 65 jaar be-
reikte geen inkomen of vermogen en zij is onder-
houden door haar familie.
4.3.2.  Uit rechtspraak van de Raad (zie onder 
meer ECLI:NL:CRVB:2016:2502) over de invoe-
ring van artikel 7a van de AOW en de daarmee 
gepaard gaande verschuiving van de AOW aan-
vangs- en pen sioen ge rech tigde leeftijd volgt dat 
die verschuiving een inmenging in het eigen-
domsrecht is die in het algemeen proportioneel 
wordt geacht en in het algemeen niet leidt tot een 
schending van artikel 1 van het Eerste Protocol. 
Overwogen is voorts dat de toepassing van artikel 
7a van de AOW in concrete gevallen kan leiden 
tot een onevenredig zware last als bedoeld in de 
rechtspraak van het Eu ro pees Hof voor de rech-
ten van de mens (EHRM) en daardoor tot een 
schending van artikel 1 van het Eerste Protocol. 
Of sprake is van een onevenredig zware last moet 
van geval tot geval op basis van deugdelijke indi-
vidueel feitenonderzoek worden beoordeeld.
4.3.3.  Zoals de Raad eerder heeft overwogen 
(bij voor beeld in zijn uitspraak van 3 ja nua ri 2019, 
ECLI:NL:CRVB:2019:228) valt de enkele toetsing of 
appellante aan de voorwaarden van de OBR vol-
doet, waartoe de Svb zich in het wijzigingsbe sluit 
heeft beperkt, niet aan te merken als een deugde-
lijk individueel feitenonderzoek naar het bestaan 
van een onevenredig zware last tijdens het AOW-
gat. Van zorgvuldige be sluit vor ming kan slechts 
sprake zijn als nader onderzoek wordt gedaan 
naar de fi nan ciële si tua tie van de betrokkene, met 
name tijdens de periode van het AOW-gat.
4.3.4.  De Svb heeft in hoger beroep alsnog ook 
de inkomens- en ver mo gens po si tie van appellan-
te bekeken en getoetst of, bui ten de gevallen die 
bij het EHRM reeds hebben geleid tot een schen-
ding van artikel 1 van het Eerste Protocol, sprake 
is van andere zeer bijzondere om stan dig he den 
die tot een schending kunnen leiden. Daarvan is 
volgens de Svb niet gebleken. De Raad sluit zich 
hierbij aan. In aan mer king is genomen dat appel-
lante geen inkomen ontving en geen vermogen 
had voorafgaand aan haar 65ste verjaardag en 
dat door de opschuiving van de AOW- leef tijd die 
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si tua tie niet is ge wij zigd. Dat appellante zowel 
voor als nadat zij de leeftijd van 65 jaar bereikte is 
onderhouden door haar familie, maakt niet dat 
een onevenredig zware last is ontstaan. Het enke-
le gegeven dat appellante geen inkomen en ver-
mogen had, betekent in het onderhavige geval 
niet dat sprake is van een onevenredig zware last. 
De Svb heeft daarom terecht zonder verdere 
compensatie per 1 april 2017 AOW-pen sioen aan 
appellante toegekend.
4.4.  Uit wat is overwogen in 4.1.1 tot en met 
4.3.4 volgt dat de aan ge val len uitspraak moet wor-
den vernietigd en het beroep tegen het bestreden 
be sluit gegrond moet worden verklaard. Verder 
volgt hieruit dat (ook) aan het wijzigingsbe sluit 
geen deugdelijk individueel feitenonderzoek ten 
grondslag ligt en dat dit be sluit derhalve onzorg-
vuldig is voorbereid. Nu de Svb in hoger beroep als-
nog een zorgvuldige be oor de ling heeft gedaan en 
de Raad de door de Svb daaraan verbonden conclu-
sie deelt, zal dit gebrek worden gepasseerd onder 
toepassing van artikel 6:22 van de Awb. Hierdoor 
worden geen belanghebbenden benadeeld.
5. Aanleiding bestaat de Svb te veroordelen 
in de proceskosten van appellante in beroep en 
hoger beroep. Deze kosten worden begroot op 
€ 1.050 in beroep (1 punt voor het beroepschrift 
en 1 punt voor het verschijnen ter zitting) en 
€ 1.050 in hoger beroep (1 punt voor het hoger 
beroepschrift en 1 punt voor het verschijnen ter 
zitting), in totaal op een bedrag van € 2.100, voor 
verleende rechtsbijstand.

Beslissing

De Centrale Raad van Beroep
— vernietigt de aan ge val len uitspraak;
— verklaart het beroep tegen het be sluit van 
1 december 2016 gegrond en vernietigt dat be-
sluit voor zover niet over de toekenning van het 
AOW-pen sioen per 1 april 2017 is beslist;
— verklaart het beroep tegen het be sluit van 
5 april 2017 ongegrond;
— veroordeelt de Svb in de kosten van appellante in 
beroep en hoger beroep tot een bedrag van € 2.100;
— bepaalt dat de Svb aan appellante het in beroep 
betaalde griffierecht van in totaal € 46 vergoedt.

Noot

1. Bovenstaande uitspraak ziet onder meer 
op het bepalen van het be oor de lingsmoment bij 
het nemen van een be sluit op bezwaar. Dit vormt 
soms een ingewikkeld punt bij het beslissen op 
een bezwaarschrift en staat in deze annotatie 
centraal. Ook is de casus zelf tamelijk lastig te 
doorgronden. Om die reden wordt eerst de kern 
van de uitspraak toegelicht. 

2. De uitspraak draait om een afgewezen 
aanvraag voor een AOW-pen sioen. Een pen sioen-
aan vraag kan maximaal een half jaar voor de 
pen sioen ge rech tigde leeftijd wordt bereikt, wor-
den ingediend, omdat anders de ruimte tussen 
het moment van de aanvraag en het bereiken van 
de pen sioen ge rech tigde leeftijd te groot is. Er 
kunnen dan wijzigingen ontstaan die het recht op 
AOW-pen sioen kunnen beïnvloeden, zoals een 
wijziging in de burgerlijke staat van de aanvrager 
of een wetswijziging. 

Appellante bereikte de pen sioen ge rech tigde 
leeftijd op 1 april 2017. Dit betekent dat zij op zijn 
vroegst op 1 oktober 2016 een aanvraag kon in-
dienen. Bijna vijf maanden eerder, op 20 mei 
2016, had de SVB al de aanvraag van appellante 
ontvangen. Bij be sluit van 10 juni 2016 is de aan-
vraag dan ook afgewezen (deze was immers te 
vroeg ingediend). Bij het be sluit op bezwaar van 
1 december is de afwijzing in bezwaar gehand-
haafd. 
3. De Centrale Raad is (vanzelfsprekend) 
van oordeel dat de beslissing op bezwaar het re-
sultaat van een volledige her over we ging (art. 7:11 
Awb) dient te zijn. Zij vervolgt dat ten tijde van 
het nemen van het bestreden be sluit (de beslis-
sing op bezwaar), de datum van de pen-
sioengerechtigde leeftijd wel binnen een periode 
van een half jaar lag. Nu verder niet is gebleken 
dat van appellante voor de toekenning van het 
pen sioen per die datum het indienen van een 
nieuwe aanvraag is verlangd, acht de Raad het in 
strijd met de vereiste zorgvuldigheid dat niet bij 
het bestreden be sluit over de toekenning per 
april 2017 is beslist. 
4. Opvallend is dat de CRvB de hierboven 
geparafraseerde rechtsoverweging begint met de 
opmerking over de verplichte volledige her over-
we ging in bezwaar, maar eindigt met de conclu-
sie dat niet zorgvuldig op het bezwaar is beslist. 
Dat doet de vraag opkomen of het bestreden be-
sluit ook is genomen in strijd met art. 7:11 Awb, 
omdat geen volledige her over we ging heeft 
plaatsgevonden. 

Be ant woor den van die vraag noodzaakt in te 
gaan op het be oor de lingsmoment dat voor de 
volledige her over we ging van belang is. Met an-
dere woorden: welke feiten, welke om stan dig he-
den, welk beleid en welk recht moet door de SVB 
bij de her over we ging in bezwaar worden betrok-
ken? Een al wat oudere, maar daarom zeker niet 
minder bruikbare en relevante publicatie van de 
hand van Nico Verheij geeft houvast bij de be ant-
woor ding van die vraag (N. Verheij, ‘Tussen toen 
en nu. Het relevante tijdstip voor be sluit vor ming 
in bezwaar en toetsing in beroep’, JBPlus 2003).

Ten aanzien van de mogelijke be oor de-
lingsmomenten in bezwaar kan onderscheid wor-
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den gemaakt tussen een be oor de ling ex tunc (naar 
toen) en een be oor de ling ex nunc (naar nu). Bij 
een ex nunc be oor de ling dient het be stuurs or gaan 
uit te gaan van de feiten en om stan dig he den, het 
beleid en het recht op het moment van het nemen 
van het be sluit (waaronder het be sluit op be-
zwaar). Bij een ex tunc be oor de ling is niet het mo-
ment van beslissen bepalend, maar moet worden 
gekeken naar een specifiek tijdstip (bij voor beeld 
een peildatum of het moment van de aanvraag) of 
tijdvak (bij voor beeld een ka len der jaar). 

Een uitgangspunt van de volledige her over-
we ging in bezwaar is dat deze naar nu (ex nunc) 
gebeurt. Maar het ligt eigenlijk iets gecompliceer-
der: als voor het nemen van een primair be sluit 
een ex tunc be oor de ling plaatsvond (naar toen, 
bij voor beeld een bepaalde datum in het verleden 
of het tijdstip van de aanvraag), dient dat bij de 
her over we ging in bezwaar ook te gebeuren. 
Vond bij de primaire be sluit vor ming een ex nunc 
be oor de ling plaats, dan moet dat bij de her over-
we ging van dat be sluit in bezwaar ook gebeuren.

Bij het nemen van be sluiten over de verstrek-
king van uitkeringen is vaak sprake van een rele-
vant peilmoment/peildatum of tijdvak. Zo ook in 
deze uitspraak. Feiten of om stan dig he den die 
dateren van voor of van na dat peilmoment of 
van bui ten het tijdvak kunnen niet in bij de pri-
maire be sluit vor ming worden betrokken. Dat 
betekent dat deze feiten en om stan dig he den ook 
niet in her over we ging kunnen worden betrok-
ken, tenzij ze betrekking hebben op de si tua tie 
ten tijde van het peilmoment of het tijdvak (zie 
uitgebreid de noot van Keinemans en de daarin 
genoemde jurisprudentie bij ABRvS 12 decem-
ber 2018, ECLI:NL:RVS:2018:4045, JIN 2019/133 
en de noot van Damen bij dezelfde uitspraak in 
AB 2019/23). 

Voor het beoordelen van een AOW-pen sioen-
aan vraag is de relevante peildatum zes maanden 
voor de datum dat de pen sioen ge rech tigde leef-
tijd wordt bereikt. Is een aanvraag eerder dan die 
datum ingediend, dan wordt deze in beginsel af-
gewezen. Pas ik de hierboven beschreven ex 
nunc/ex tunc regel toe dan meen ik dat de SVB 
was gehouden tot een volledige her over we ging 
van het bestreden be sluit naar toen, dus met in-
achtneming van feiten, om stan dig he den, recht 
en beleid op het moment van het nemen van het 
primaire be sluit. Het is niet in geschil dat de aan-
vraag meer dan zes maanden voor het bereiken 
van de pen sioen ge rech tigde leeftijd was inge-
diend. Dit betekent dat de SVB bij de beslissing op 
bezwaar op goede gronden het primaire be sluit 
in stand heeft gelaten. 
5. Het is speculatief, maar wellicht volgt 
daarom in de uitspraak van de CRvB niet het oor-
deel dat het be sluit op bezwaar in strijd is geno-

men met art. 7:11 Awb, maar wel met het zorg-
vuldigheidsbeginsel. De reden dat een termijn 
van zes maanden wordt gehanteerd is in de 
woorden van de SVB omdat er dingen kunnen 
veranderen die het recht op AOW-pen sioen beïn-
vloeden, bij voor beeld een wijziging in de burger-
lijke staat van de aanvrager of een wetswijziging. 
Ten tijde van het nemen van het be sluit op be-
zwaar was het duidelijk (of had het duidelijk 
kunnen zijn) of der ge lij ke wijzigingen zich had-
den voorgedaan. Ook hoefde appellante geen 
nieuwe aanvraag in te dienen. Er stond de SVB 
derhalve niets aan in de weg om bij het be sluit op 
bezwaar al het AOW-pen sioen per 1 april 2017 
aan appellante toe te kennen. 

Dat de CRvB appellante in hoger beroep alsnog 
in het gelijk stelt, valt te prijzen. Bij de behande-
ling van aanvragen of verzoeken is van belang dat 
door be stuurs or ga nen wordt nagegaan hoe de 
burger het beste zijn recht kan worden bezorgd 
(zie ook de serie van noten van Ortlep in dit blad 
over het dienstbaarheidsbeginsel en CRvB 2 no-
vem ber 2017, AB 2018/51, m.nt. Wever en ABRvS 
19 ja nua ri 2005, AB 2005/130, m.nt. Damen). 
6. Ter afsluiting vraag ik mij af waarom de 
SVB ervoor kiest premature aanvragen af te wij-
zen, nu het, omdat er geen nieuwe aanvraag hoeft 
te worden gedaan, denk ik eenvoudiger, minder 
conflictopwekkend en passender is om de behan-
deling van de aanvraag in overleg met de aanvra-
ger op te schorten (art. 4:15 lid 2 Awb) en de be-
oor de ling te hervatten als de peildatum is bereikt. 
M. Wever
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