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BESCHIKKING OP BEZWAAR 

De heer J.M.C. Sison 
Rooseveltlaan 778 
3526 BK Utrecht 

Utrecht, 
2 9 JAN 2007 

Geachte heer Sison, 

In onze beschikking van 19 juni 2006 hebben wij u gei'nfonneerd over de beeindiging 
met een verdere terugwerkende kracht, per 1 februari 2004, van betalingen van het toegekende 
pensioen op grond van de Algemene Ouderdomswet. 

De Sociale Verzekeringsbank stelt zich daarbij op het standpunt dat op grond van artikel2, 
eerste lid, aanhef en onder b, van de Verordening (EG) 258012001 het niet toegestaan is om u 
direct of indirect tegoeden, andere financiele activa of economische middelen ter beschikking te 
stellen. 

Bij schrijven van 18 juli 2006 is namens u bezwaar gemaakt. 

Wij hebben op het bezwaarschnft de volgende beslissing genomen. 

BESLISSING 

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verklaart het bezwaar ongegrond. 
De beslissing van 19 juni 2006 blijft gehandhaafd en de motivering wordt nader aangevuld. 

Deze beslissing is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht (AWB) en artikel2, eerste lid, 
aanhef en onder b, van de Verordening (EG) 258012001. 

MOTIVERING 

Op grond van artikel2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Verordening (EG) 258012001 van 
27 december 2001 is het niet toegestaan om u direct of indirect tegoeden, andere financiele 
activa of economische middelen ter beschikking te stellen. 
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Feiten en omstandigheden 

Met de beslissing d.d. 24 oktober 2005 is de betaling van het toegekende pensioen op grond 
van de AOW met ingang van de maand oktober 2005 beeindigd. 
Het daarop ingestelde bezwaar is met de beslissing van 6 april 2006 ongegrond verklaard. 
Met de uitspraak van de Rechtbank Utrecht zaaknummer SBR 0612004 dad. 221 november 
2006 is het ingestelde beroep ongegrond verklaard. 

Met de bestreden beslissing is de betaling met verdere terugwerkende kracht beeindigd. 

In bezwaar stelt u zich op het standpunt dat de redactie van artikel2, eerste lid, aanhef en 
onder b, van de Verordening (EG) 258012001 zodanig is geformuleerd dat dit toeziet op de 
toekomst en dat voor stopzetting met terugwerkende kracht geen wettelijke basis voorhanden is. 

De SVB kan u daarin niet volgen. 
Doordat de SVB niet op de hoogte was van het feit dat u op de lijst van de Verordening (EG) 
258012001 van 27 decernber 2001 staat, is het pensioen ten onrechte aan u betaald. 
Dit betekent dat de betaling zonder rechtsgrond heeft plaatsgevonden, zodat het pensioen 
onverschuldigd is betaald. 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan van een hoorzitting worden afgezien indien 
het bezwaar kennelijk ongegrond is. Het bezwaar is kennelijk ongegrond, omdat reeds uit het 
bezwaarschriften de beschikbare gegevens blijkt dat het bezwaar ongegrond is. 
Wij hebben u daarom niet de mogelijkheid van een hoorzitting geboden 

BEROEP 

Als u het niet eens bent met onze beschikking, kunt u binnen zes weken na dagtekening van 
deze beschikking beroep instellen bij de Rechtbank te Utrecht, Sector Bestuursrecht, postbus 
13023,3507 LA Utrecht. 

U moet dan de brief waarmee u beroep instelt (beroepschrift) in tweevoud opsturen en een kopie 
van de beschikking op bezwaar meezenden. 

In uw beroepschrift moet u duidelijk de volgende zaken vermelden: 

- uw naam en adres; 
- uw handtekening; 
- de datum waarop u het beroepschrift schrijft; 
- de redenen waarom u het niet eens bent met de beschikking op bezwaar; 
- wat de rechtbank volgens u zou moeten beslissen. 
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Als u beroep instelt, moet u aan de rechtbank E38, - griffierecht betalen. 
Hiervan kan geen ontheffing worden verleend. De griffier van de rechtbank zal u een 
acceptgirokaart toezenden, waarrnee u het griffierecht kunt betalen, 
U krijgt het griffierecht terug als de rechtbank u in het gelijk heeft gesteld, of als u uw beroep 
intrekt, omdat wij aan uw bezwaren tegernoet zijn gekomen. 

Hoogachtend, 
Namens de Raad van bestuur van de Sociale Verzekeringsbank 

Mr. G.r. G. van der Schuur 
Medewerker Beroep 


