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ZRBG 122

1         במה מדובר ?

 ,2ZRBG - (החוק למימוש תשלום קצבאות בגין העסקה בגטו)1, בגרסה של חוק התיקון של ה ZRBG -בהתאם ל
תקופות העסקה של נרדפי הנאצים בגטאות הנמצאו בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל - סוציאליסטי, 

נחשבות  -בתנאים מסוימים- כתקופות בהן שולמו דמי ביטוח סוציאלי על ידי מעסיקים גרמניים.
תקופות אלו עשויות לזכות בתשלום קצבה גרמנית גם בחו"ל.

.ZRBG - קבע  בשנת  2009 בהחלטות שונות קני מידה חדשים להכרה בתקופות ביטוח בגין עבודה בגטו על-פי ה BSG -  ה
 ZRBG - השינויים בפרשנות המשפטית הביאו מספר הרבה יותר גדול של קצבאות שאושרו. אבל בהרבה  מקרים הקצבה  על-פי ה

אושרה רטרואקטיבית רק מ-1/1/2005 או מהחודש בו הוגשה הבקשה.

עם חוק התיקון של ה - ZRBG המחוקק הגרמני החליט לשלם את הקצבה על פי ה - ZRBG באופן עקרוני מהתאריך המוקדם ככל  
האפשר , המוקדם ביותר מ- 1/7/1997.

בפסק-דין מה -20.05.2020, מס׳  תיק B 13 R 9/19 R, החליט בית המשפט לעניינים סוציאליים (BSG) שחוק  הגטאות  יחול גם על 
מצבים שניתן להשוות אותם לשהייה בגטו שהייתה בכפייה.

מטרתנו היא לסייע לאנשים הקשורים בדבר, לממש את זכאותם בהקדם האפשרי וללא ביורוקרטיה מיותרת. בהסבר המפורט  
שמובא להלן, נספק מידע מדויק יותר לגבי חוק זה, כמו גם לגבי הפרשנות המשפטית ששונה. מידע זה אמור לאפשר  לכם להעריך  

האם אתם שייכים למעגל הזכאים בהתאם לחוק הגטאות ומה מגיע לכם במקרה הפרטני.

2         מה השתנה ?

בפסיקות מ- 02.06.2009 ומ- 03.06.2009 (תיקים B 13 R 81/08 R ו- B 5 R 26/08 R) הגמיש ה - BSG משמעותית את  
הקריטריונים להגדרת המושגים "עבודה מכוח החלטתו האישית" ו"תמורה  (לפרטים ספציפיים יותר, השוו סעיף  3.3).

בשני פסקי דין נוספים מ- 19.05.2009 (תיקים B 5 R 14/08 R וכן B 5 R 96/07 R) החליט ה  - BSG שנרדפים, אשר הכירו 
להם בתקופות עבודה בגטו על-פי ה - ZRBG יכולים - בתנאים מוקדמים נוספים - לרכוש תקופות חלופיות בגין שהייה בחו"ל 

עקב רדיפות אחרי גיל  14, אך  לא יאוחר מ- 31/12/1949. תקופות חלופיות נוספות אלה עשויות לא רק להגדיל את הקצבה הקיימת ,
אלא  גם ליצור זכאות ראשונית מלכתחילה.

בשים לב למצב שהרבה זכאיים יכלו לקבל קצבה על-פי ה - ZRBG רק על בסיס שינוי החוק, יש לחוק התיקון של ה  - ZRGB את  
המטרה לאפשר את תשלום קצבאות הגטו תמיד מהתאריך המוקדם ככל האפשר, המוקדם ביותר מ- 1/7/1997. זה חל על אנשים

שפעם ראשונה מבקשים קצבה כזו וגם על אלו שכבר מקבלים קצבה אבל עוד לא מהתאריך המוקדם ככל האפשר.

כדי לקבל פרטים על חוק ה - ZRGB בגרסה המתוקנת נא לעיין בסעיף  5. 

מידע בעניין תביעות לקצבאות גרמניות, עבור מועסקים לשעבר בגטו  ( המכונה "קצבה על  פי 
(ZRBG - חוק הגטאות ה

1

2
החוק בדבר הענקת אפשרות לתשלום קצבאות מתוקף הסדרי העסקה בגטו מ- 20.06.2002 (ילקוט הפרסומים הפדראלי  I, עמוד  2074 )

החוק הראשון לתיקון של החוק בדבר הענקת אפשרות לתשלום קצבאות מתוקף הסדרי העסקה בגטו מ- 15/07/2014 (ילקוט הפרסומים הפדראלי  I, עמוד  952 והלאה)
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 ZRGB - יהיה תקף. לפי כך ה ZRGB - יורחב התחום בו ה ,B 13 R 9/19 R מה - 20.05.2020, מס׳ תיק BGS -על-סמך פסיקת ה
יחול אם הנרדפים היו במצב שנכפה עליהם ושניתן להשוות אותו לשהייה בגטו. מצב כזה התקיים, אם הנרדפים נחשפו לשהייה  

בה הכפייה  הייתה כה חזקה שכמעט בלתי-ניתן היה לנטוש את מרחב החיים מרצונם החופשי וכמו-כן היה מותר להם 
לצאת מדירתם או ביתם לסידורים חיוניים בלבד . למרות  זאת הם היו שרויים במצב בו עדיין התאפשר להם להחליט על 

העסקתם מרצונם החופש . (מידע נוסף על יישום פסק הדין של  BSG ראה סעיף  6).

3         איזה תנאים מוקדמים יש כעת למלא כדי להיות זכאי לקצבה בגין תקופות עבודה בגטו ?

התנאים להכרת תקופות עבודה בגטו בהתאם ל - ZRGB הינן שאת/ה 
-  נרדף/ת הנאצים בהתאם לחוק ה  - BEG (חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני) (ראה סעיף  3.1), וכן

-  שהית בתנאי כפייה בגטו אשר נמצא בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי (ראה סעיף  3.2), 
-  או שנחשפת למצב כפייה שניתן להשוות אותו לשהייה בגטו.

-  ביצעת עבודה מכוח החלטתך האישית  (מרצון חופשי) וקיבלת תמורה עבורה  (ראה סעיף  3.3).

גם אלמנות, או לחילופין אלמנים של מי שקיים/ה תנאים אלה, זכאים/יות לפיכך בהתאם ל - ZRGB. במקרה זה, הנרדף/ת המנוח/ה  
היה/תה צריך/כה לענות על התנאים הנזכרים. יורשים ויורשים חוקיים מיוחדים יכולים להגיש תביעה לקצבה  אחרי מותו/ה של הנרדף/ת  

רק אם הוא/היא הגיש/ה תביעה עוד בזמן החיים .אין זכות  ליורשים באופן עצמאי להגיש  תביעה . 

3.1     מעמד משפטי כנרדף/ת 

תנאי מוקדם לצורך הכרה בתקופות שהות בגטו הינו בראש ובראשונה מעמדך המשפטי כנרדף/ת במשמעות  של סעיף  1 בחוק  
הפיצויים הפדראלי הגרמני (BEG). במקרה של תביעות לקצבת שאירים, די אם המנוח/ה  היה/תה נרדף/ת; השאיר/ה  לא חייב/ת  

להיות נרדף/ת .

3.2     שהייה בגטו בתנאי כפייה 

את/ה שהית בגטו בכפייה שהיה נמצא בשטח ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי (למשל בפולין) או נחשפת למצב כפייה  
שניתן להשוות אותו לשהייה בגטו. השהייה במחנה ריכוז או במחנה עבודה איננה מכוסה  על ידי ה  - ZRGB, אולם, ניתן לקחת  

תקופות אלו בחשבון כתקופות חלופיות לאחר גיל  14.

3.3     עיסוק בפועל בגטו 

את/ה עסקת בפועל בתעסוקה בגטו מכוח החלטתך האישית. אתה עונה על תנאי מוקדם זה אם מצאת כל סוג  של עבודה אם בעצמך 
(Judenrat)  ואם באמצעות תיווך, כמו למשל של היודנראט

את/ה עסקת בפועל בתעסוקה בעבור תמורה. התמורה הינה כל תשלום שכר בכסף או בעין (לדוגמה בצורת  מצרכי מזון). אין חשיבות  
לגובה השכר. די בכך שרק הוענקו "מצרכי קיום". יתרה מזאת גם אין חשיבות לכך  האם התמורה שולמה ישירות  לעובד הגטו או 

לידי גורם שלישי (למשל אל היודנראט לצורך דאגה לכלכלת  הגטו). 

כמו בעבר, תקופות עבודה בכפייה, לא מוכרות כתקופות עבודה בגטו. 

4         מי יכול לפיכך לקבל קצבה גרמנית?

קצבאות גרמניות שעשויות להשתלם הן קצבת זקנה סדירה אחרי גיל  65 וקצבת אלמן / אלמנה  - אם במקרה והנרדף /ת  נפטר /ה .
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אך תנאי מוקדם לזכאות לקצבה גרמנית הינו, עמידה בדרישה של תקופת האכשרה  (תקופת  ביטוח מינימאלית ). תקופת האכשרה  
דרושה גם עבור קצבת זקנה בשל הגעה לגיל  65 וגם עבור קצבת אלמנות  - או לחילופין אלמנים, והיא חמש שנים (60 חודשים 
 (ZRGB -למשל גם תקופות עבודה בגטו על-פי ה)  קלנדאריים). תקופת אכשרה זו יכולה להתבסס על  תקופות  ביטוח גרמניות

ותקופות ביטוח חלופיות  (למשל תקופות בגין רדיפת הנאצים אחרי גיל 14 או בגין שהות בחו"ל עקב רדיפות  - עד  31.12.1949). 
במסגרת  החוק האירופאי או במסגרת אמנה לביטוח סוציאלי דו-צדדי (למשל עם ישראל או עם ארה"ב  ), אפשר להשלים 

תקופת  אכשרה  גם באמצעות שילוב של תקופות ביטוח גרמניות ותקופות מאותן מדינות אמנה . במסגרת יישום החוק הבין-לאומי 
או הדו-צדדי גם אפשר בתנאים מסוימים לעמוד בדרישה של תקופת האכשרה לתשלום קצבת זקנה  מוקדמת  שאפשר מגיל  60 

כמוקדם ביותר . אבל התשלום של קצבת זקנה מוקדמת בין הגיל של  60 עד  65 שנים תלוי בהכנסות . במקרה של הכנסה מעבודה  
בסכום שמעל הגבול הפטור  (שהיה למשל ב - 1997 = 610 מארק גרמני), אי-אפשר לשלם את הקצבה  או אפשר רק תשלום חלקי. 

בנוסף מוסדות ביטוח הפנסיות במסגרת הפרשנות החדשה החליטו שהכללת תקופת העבודה בגטו בתוך  החישוב של קצבה מחו"ל  
.ZRGB - לא  תמנע באופן קבוע  את ההכרה  בתקופות הגטו על פי ה

ZRGB - 5         חוק התיקון של ה

 .ZRGB - המחוקק הגרמני משפר  את  המעמד החוקי של  אנשים זכאיים לקצבה  על-פי ה ZRGB - באמצעות חוק התיקון של ה
.ZRGB  השינו"ם מת "חסים גם לקצבאות שכבר  בתשלום וגם לבקשות  ראשונות לקצבת

ע״פ הגרסה המתוקנת של החוק נחשבת בקשה לקצבת גטו לפניה שהוגשה ב -18.06.1997 וכתוצאה מכך  תשולם הקצבה תמיד  
מהמועד המוקדם ביותר , כלומר החל מה- 01.07.1997. כשמדובר בקצבת שאירים (אלמנות/ים) תשולם הקצבה החל מתאריך  

הפטירה, לכל המוקדם מ- 01.07.1997. 
עבור אנשים הזכאים לקצבת גטו כבר במועד בו הגרסה המתוקנת של החוק נכנסה לתוקף , קובע החוק שלזכאים הללו זכות בחירה : 

אותם האנשים יכולים לבחור , אם ברצונם לקבל את ההטבה החל מהמועד  המוקדם ביותר או אם מועד  הקיים יישאר בעינו. 

מוסדות ביטוח הפנסיה יצרו קשר עם כל הזכאים עם הכניסה לתוקף של הגרסה המתוקנת של חוק ה - ZRGB ויידעו להם על  
זכותם לבחור , כך שכל זכאי יכול בעיקרון לממש את זכות הבחירה שלו, ורוב הזכאים אכן עשו זאת . במידה שישנם זכאים שטרם 

ממשו את זכותם, אפשרי הדבר גם היום. במקרים פרטניים מיידע מוסד  ביטוח הפנסיה את הזכאים על התאריך  ממנו ניתן כבר  
לשלם את הקצבה במועד מוקדם יותר ומה גובה  הקצבה במידה שתחילת התשלום יחול מוקדם יותר . נוסף-על-כך יוודעו הזכאים 

על גובה התשלום הרטרואקטיבי בעקבות תחילת תשלום הקצבה במועד מוקדם יותר ואיזה סכום יש לנכות מתשלום רטרואקטיבי 
זה, משום שיש להתחשב בתשלומי קצבה שכבר שולמו.

אך מטרה נוספת היא לאפשר לאנשים הקשורים בדבר  להשתמש  בסכומים שמגיעים להם באופן ישיר .
בנוסף שונה שטח יישום החוק לשטח שהיה תחת ההשפעה של המשטר הנציונל-סוציאליסטי ולא  יותר  אשר  היה  נמצא בשטח שנכבש  

 ZRGB -או סופח על ידי הרייך הגרמני. זאת אומרת שבכך עכשיו אפשר להתחשב גם בגטאות בסלובקיה או ברומניה. כך נוסח ה
הוא בהתאם לנוסח של הקו המנחה של הממשלה  הגרמנית הפדראלית הנוגע בתשלום חד -פעמי להכרת העבודה של נרדפי

הנאצים בגטו ( ראה פרק  8). 

6         יישום פסק הדין של  ה - BSG מה - 20.05.2020

במידה שהמוסד נאלץ לדחות בקשות בעבר , משום שלא התמלא תנאי השהייה  הכפויה בגטו, ייבדקו מקרים אלה באופן רשמי. 
מגישי בקשות נוגעים בדבר יקבלו הודעה בנידון ממוסד ביטוח הפנסיה. 

בלי קשר לכך , הזכאים יכולים לבקש בקשה לתשלום קצבה או בקשה לבדיקה מיוזמתם. 

 ZRGB - 7         תשלום קצבאות ה

כדי להבטיח שהזכאים יקבלו את התשלומים או תשלומים רטרואקטיביים ללא  עיכוב  ככל  האפשר , הסכומים יישלמו ישיר  אל  
הזכאיים ולא  דרך עורכי-דין ומורשים. זה יחול גם על מקרים בהם קצבה כבר  בתשלום שוטף  וגם על אנשים שמבקשים קצבת  

ZRGB פעם ראשונה . 
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8         במה צריך להתחשב אם  התבקש  או שולם תשלום חד-פעמי בהתאם לקו  המנחה הנוגע להכרה ? 

נרדפי הנאצים בהתאם לסעיף  1 לחוק ה  - BEG (חוק הפיצויים הפדראלי הגרמני) שעבדו בגטו יכולים בתנאים מסוימים לקבל  תשלום 
חד -פעמי של  יורו 2,000 בהתאם לקו המנחה הנוגע  להכרה 3. הקבלה של קצבה מביטוח הפנסיות הגרמני שכוללת תקופות  ביטוח 

על בסיס  עבודה  בגטו לא  שוללת  את  התשלום הזה בהתאם לקו המנחה הנוגע להכרה. 

בנוסף לכך זכאי שהכירו לו תקופות ביטוח בגלל עבודה בגטו אבל  נדחתה בקשתו לקצבת  זקנה בגלל  שלא  מילא  את  מספר המינימום 
של חודשי ביטוח (תקופת המתנה שהיא  60 חודשים) יכול להיות  זכאי בנוסף לקבלה  חד -פעמית  של  תוספת מחליפה קצבה 

בסכום של  יורו 1,500. 

המשרד האחראי לתשלום הסכום החד -פעמי הזה הוא  המשרד  הפדראלי לשירותים מרכזיים וענייני רכוש  שלא הוסדרו, 
 .11055 Berlin ,Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV)

 :BADV  ידע נוסף  אפשר  לקבל  בדף  האינטרנט של
http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungenfuerGhettoarbeit/start.html

יש גם שירות טלפוני לשאלות תחת : 1324 7030 3018 (0) 49+ ואפשר לכתוב לדואר האלקטרוני 
poststelle.afg@badv.bund.de

9         מי מספק ייעוץ ונותן סיוע ? 

כמובן לא ניתן להשיב על כל השאלות במסגרת מידע זה . כדלקמן אפשר  למצוא  את  השמות  והפרטים של  מוסדות ביטוח הפנסיות  
הפרטיים. 

נא לקחת בחשבון : בשאלות לגבי הליך הפנסיות  שלך  את/ה  מתבקש/ת  לפנות למוסד ביטוח הפנסיות  שמטפל בתיק הבקשה שלך . 
מוסדות ביטוח הפנסיות האחרים לא  יכולים לתת מידע פרטי לגבי התיק שלך . אם כבר התכתבת  עם המוסד האחראי לתיק שלך  

אפשר למצוא את הפרטים הישירים במכתב מהמוסד עצמו. 

הקו המנחה של הממשלה הגרמנית הפדראלית  הנוגע בתשלום חד-פעמי  להכרת העבודה של נרדפי  הנאצים בגטו  אשר לא 
(BAnz AT 14.07.2017 B1  פרסום פדראלי) הייתה עבודת  כפייה, מתאריך 20/07/2017

Deutsche Rentenversicherung Bund
טלפון : 30-86528988(0) 0049

Deutsche Rentenversicherung Rheinland
טלפון : 08000-100048013 (טלפון חינם לאזרחים עבור  

שיחות טלפון בתוך גרמניה ) 
טלפון : 211-937-0(0) 0049 (עבור שיחות טלפון מחוץ לגבולות גרמניה ) 

Deutsche Rentenversicherung Nord
טלפון : 40-5300-0(0) 0049 

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
טלפון : 6232-17-2369(0) 0049 

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
טלפון : 89-6781-2336(0) 0049 

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
טלפון : 361-4820(0) 0049 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
טלפון : 234-304-0(0) 0049 

מוסמך לגבי כל המדינות  

מוסמך בפרט כאשר מקום המגורים הינו בלגיה , צ'ילה או ישראל  

מוסמך בפרט כאשר מקום המגורים הינו דנמרק , אסטוניה , פינלנד , 
בריטניה , קנדה , לטביה , ליטא , נורבגיה , שבדיה או ארה"ב  

מוסמך בפרט כאשר מקום המגורים הינו צרפת או לוקסמבורג 

מוסמך בפרט כאשר מקום מגורים הינו אוסטריה , סלובקיה או  
הרפובליקה הצ'כית 

מוסמך בפרט כאשר מקום המגורים הינו הונגריה  

מוסמך עבור כל המדינות 
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Information über deutsche Rentenansprüche für ehemalige Beschäftigte in einem
Ghetto nach dem ZRBG

ZRBG 122

1

2
Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto vom 20.06.2002 (BGBl I S. 2074)

Erstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto vom 15.07.2014 
(BGBl I S. 952f.)

1 Worum geht es?

Nach dem ZRBG1 in der Fassung des ZRBG-Änderungsgesetzes2 gelten bei Verfolgten des Nationalsozialismus
Zeiten der Beschäftigung in einem Ghetto, das sich in einem Gebiet des nationalsozialistischen Einflussbereiches
befand, unter bestimmten Voraussetzungen als deutsche Beitragszeiten. Aus diesen Zeiten kann auch eine
deutsche Rente in das Ausland gezahlt werden.

Das BSG hatte in mehreren Urteilen im Jahre 2009 neue Maßstäbe für die Anerkennung von Ghetto-Beitragszeiten
nach dem ZRBG aufgestellt. Die neue Rechtsauslegung führte zu einer deutlich höheren Zahl von Bewilligungen.
Allerdings konnte die Rente nach dem ZRBG häufig rückwirkend nur ab dem 1.1.2005 beziehungsweise ab dem
Antragsmonat gezahlt werden.

Mit dem ZRBG-Änderungsgesetz hat der deutsche Gesetzgeber entschieden, dass die Rente nach dem ZRBG
grundsätzlich ab dem frühestmöglichen Rentenbeginn gezahlt wird, frühestens ab dem 1.7.1997.

Mit dem Urteil vom 20.5.2020, AZ: B 13 R 9/19 R entschied das BSG, dass das ZRBG auch auf
Sachverhaltsgestaltungen anzuwenden ist, die dem zwangsweisen Aufenthalt in einem Ghetto gleichstehen.

Unser Ziel ist es, den Betroffenen möglichst schnell und unbürokratisch zu ihren Ansprüchen zu verhelfen. Mit den
folgenden Ausführungen möchten wir Ihnen nähere Informationen zum ZRBG und zur geänderten Rechtslage
geben. Diese Informationen sollen Ihnen die Einschätzung ermöglichen, ob Sie zum berechtigten Personenkreis
nach dem ZRBG gehören und welche Ansprüche Ihnen im Einzelfall zustehen.

2 Was hat sich geändert?

In den Urteilen vom 2. und 3.6.2009 (Aktenzeichen unter anderem B 13 R 81/08 R und B 5 R 26/08 R) hat das BSG
die Anforderungen an die Merkmale "Beschäftigung aus eigenem Willensentschluss" und "Entgelt" deutlich
herabgesetzt (Näheres siehe Abschnitt 3.3).

In zwei weiteren Urteilen vom 19.5.2009 (Aktenzeichen B 5 R 14/08 R und B 5 R 96/07 R) hat das BSG zudem
entschieden, dass Verfolgte, denen Ghetto-Beitragszeiten nach dem ZRBG anerkannt werden können, unter
erweiterten Voraussetzungen Ersatzzeiten wegen verfolgungsbedingten Auslandsaufenthalts nach vollendetem 
14. Lebensjahr bis 31.12.1949 erwerben können. Die zusätzliche Anrechnung von Ersatzzeiten kann nicht nur zu
höheren Rentenansprüchen führen, sondern auch zur Folge haben, dass ehemalige Ghetto-Beschäftigte erstmalig
einen deutschen Rentenanspruch erwerben.

Im Hinblick darauf, dass viele Berechtigte eine Rente nach dem ZRBG erst aufgrund der geänderten
Rechtsauslegung erhalten konnten, verfolgt das ZRGB-Änderungsgesetz die Zielsetzung, dass ZRBG-Renten
immer vom frühestmöglichen Zeitpunkt, frühestens ab 1.7.1997, gezahlt werden können. Das gilt sowohl für
Personen, die erstmalig eine solche Rente beantragen, als auch für Personen, die bereits eine Rente erhalten, aber
nicht ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt.

Nähere Einzelheiten zum ZRBG-Änderungsgesetz enthält der Abschnitt 5.
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Aufgrund des BSG-Urteils vom 20.5.2020, AZ: B 13 R 9/19 R wird der Anwendungsbereich des ZRBG erweitert.
Das ZRBG findet nunmehr auch Anwendung, wenn sich die Verfolgten in einer mit einem Ghettoaufenthalt
vergleichbaren Zwangssituation befanden. Eine solche vergleichbare Zwangssituation lag vor, wenn die Verfolgten
einem so intensiven Aufenthaltszwang unterlagen, dass ein Verlassen des räumlichen Lebensbereiches nach
freiem Belieben nahezu ausgeschlossen war und die Wohnung oder das Haus nur für die Beschäftigung oder für
lebensnotwendige Besorgungen verlassen werden durfte. Gleichwohl muss aber eine Beschäftigung aus eigenem
Willensentschluss noch möglich gewesen sein (Näheres zur Umsetzung des BSG-Urteils siehe Abschnitt 6).

3 Welche Voraussetzungen für die Anrechnung von Ghetto-Beitragszeiten sind jetzt noch zu erfüllen?

Voraussetzung für die Berücksichtigung von Ghetto-Beitragszeiten nach dem ZRBG ist, dass Sie
- Verfolgte / Verfolgter des Nationalsozialismus im Sinne des deutschen Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) 
 sind (siehe Abschnitt 3.1) und
- sich zwangsweise in einem Ghetto aufgehalten haben, das sich in einem Gebiet des nationalsozialistischen 
 Einflussbereiches befand (siehe Abschnitt 3.2)
- oder einer vergleichbaren Zwangssituation unterlagen und
- eine Beschäftigung, die aus eigenem Willensentschluss zustande gekommen ist, gegen Entgelt ausgeübt haben 
 (siehe Abschnitt 3.3).

Auch die Witwen beziehungsweise Witwer dieser Personen haben Ansprüche nach dem ZRBG. In diesem Fall
müssen die genannten Voraussetzungen in der Person der / des verstorbenen Verfolgten erfüllt sein.
Sonderrechtsnachfolger beziehungsweise Erben können nur dann Ansprüche nach dem Tod der / des Verfolgten
geltend machen, wenn diese / dieser zu Lebzeiten bereits einen Antrag auf Rente gestellt hat. Ein eigenständiges
Antragsrecht steht den Erben nicht zu.

3.1 Rechtsstellung als Verfolgte / Verfolgter

Voraussetzung für die Berücksichtigung von Ghetto-Beitragszeiten ist zunächst Ihre Rechtsstellung als Verfolgte /
Verfolgter im Sinne des § 1 des deutschen Bundesentschädigungsgesetzes (BEG). Bei Anträgen auf
Hinterbliebenenrente reicht es aus, wenn die / der Verstorbene Verfolgte / Verfolgter war; die / der Hinterbliebene
muss nicht Verfolgte / Verfolgter sein.

3.2 Zwangsweiser Aufenthalt in einem Ghetto

Sie haben sich zwangsweise in einem Ghetto in einem Gebiet aufgehalten, das zum nationalsozialistischen
Einflussbereich zählte (zum Beispiel Polen) oder Sie unterlagen einer vergleichbaren Zwangssituation. Der
Aufenthalt in einem Konzentrationslager oder Arbeitslager wird vom ZRBG nicht erfasst; diese Zeiten können aber
nach vollendetem 14. Lebensjahr als Ersatzzeiten berücksichtigt werden.

3.3 Ausübung einer Beschäftigung in einem Ghetto

Sie haben im Ghetto oder während einer vergleichbaren Zwangssituation eine Beschäftigung ausgeübt, die aus
eigenem Willensentschluss zustande gekommen ist. Diese Voraussetzung wird durch jede Beschäftigung auf
Grund eigener Bemühungen oder durch Vermittlung, wie zum Beispiel des Judenrates, erfüllt.

Sie haben die Beschäftigung gegen Entgelt ausgeübt. Entgelt ist jegliche Entlohnung in Geld oder Naturalien (zum
Beispiel in Nahrungsmitteln). Auf die Höhe der Entlohnung kommt es nicht an. Es reicht aus, wenn nur "freier
Unterhalt" gewährt wurde. Ferner kommt es nicht darauf an, ob das Entgelt dem Ghettoarbeiter direkt ausgezahlt
wurde oder an Dritte (zum Beispiel an den Judenrat zur Versorgung des Ghettos) floss.

Eine Berücksichtigung von Zwangsarbeiten als Ghetto-Beitragszeiten kommt nach wie vor nicht in Betracht.

4 Wer kann danach eine deutsche Rente erhalten?

Als deutsche Rentenleistungen kommen insbesondere eine Regelaltersrente mit Vollendung des 65. Lebensjahres
oder - nach dem Tod der / des Verfolgten - eine Witwenrente beziehungsweise Witwerrente in Betracht.
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Voraussetzung für einen deutschen Rentenanspruch ist jedoch, dass Sie die allgemeine Wartezeit
(Mindestversicherungszeit) erfüllen. Die allgemeine Wartezeit beträgt sowohl für eine Regelaltersrente als auch für
eine Witwenrente beziehungsweise Witwerrente fünf Jahre (60 Kalendermonate). Sie kann durch deutsche
Beitragszeiten (auch durch Ghetto-Beitragszeiten nach dem ZRBG) und Ersatzzeiten (zum Beispiel durch nach
vollendetem 14. Lebensjahr zurückgelegte Zeiten der nationalsozialistischen Verfolgung oder des
verfolgungsbedingten Auslandsaufenthalts bis 31.12.1949) erfüllt werden. Im Rahmen des Europarechts oder eines
zweiseitigen Sozialversicherungsabkommens (zum Beispiel mit Israel oder den USA) können Sie die Wartezeit
auch durch Zusammenrechnung von deutschen und ausländischen Versicherungszeiten erfüllen. Bei Anwendung
von über- und zwischenstaatlichem Recht können unter Umständen auch die wartezeitrechtlichen
Voraussetzungen für die Zahlung einer vorgezogenen Altersrente, frühestens ab Vollendung des 60. Lebensjahres,
erfüllt werden. Die Zahlung einer vorgezogenen Altersrente zwischen dem 60. und 65. Lebensjahr ist jedoch
einkommensabhängig. Wurde ein Erwerbseinkommen über der Freigrenze (zum Beispiel 1997 = 610 DM)
bezogen, kann die Rente nur anteilig oder gar nicht gezahlt werden.

Die Rentenversicherungsträger haben zudem im Wege der Auslegung entschieden, dass die Berücksichtigung der
Ghetto-Zeit in einer ausländischen Rente der Anerkennung von Ghetto-Beitragszeiten nach dem ZRBG regelmäßig
nicht entgegensteht.

5 ZRBG-Änderungsgesetz

Mit dem ZRBG-Änderungsgesetz hat der deutsche Gesetzgeber verschiedene Verbesserungen ins Gesetz
eingearbeitet. Diese betreffen sowohl bereits gezahlte Renten als auch erstmalige Anträge auf eine ZRBG-Rente. 

Nach dem ZRBG-Änderungsgesetz gilt ein Antrag auf eine ZRBG-Rente als am 18.6.1997 gestellt und dies hat zur
Folge, dass die Rente immer vom frühestmöglichen Zeitpunkt, frühestens ab 1.7.1997, gezahlt wird. Bei einer
Witwenrente oder Witwerrente beginnt die Rente ab dem Todeszeitpunkt, frühestens ab 1.7.97.
Für rentenberechtigte Personen, die bereits bei Inkrafttreten des ZRBG-Änderungsgesetzes eine ZRBG-Rente
bezogen, die aber nicht zum frühestmöglichen Zeitpunkt begonnen hat, sieht das Gesetz ein Wahlrecht für diese
Rentenberechtigten vor: Diese Personen können wählen, ob sie ihre Leistung ab dem frühestmöglichen Zeitpunkt in
Anspruch nehmen wollen oder ob es bei dem bestehenden Rentenbeginn verbleiben soll. 

Die Rentenversicherungsträger haben bei Inkrafttreten des ZRBG-Änderungsgesetzes alle Rentenberechtigten
angeschrieben und über ihr Wahlrecht aufgeklärt, so dass grundsätzlich jede rentenberechtigte Person ihr
Wahlrecht ausüben konnte und die meisten Berechtigten haben dies auch getan. Sofern einzelne
Rentenberechtigte ihr Wahlrecht nicht ausgeübt haben, ist das auch heute noch möglich. Im Einzelfall informiert der
zuständige Rentenversicherungsträger die rentenberechtigte Personen darüber, ab wann die Rente bereits früher
gezahlt werden kann und wie hoch die Rente bei einem früheren Rentenbeginn ist. Ferner wird dargestellt, wie
hoch die Nachzahlung durch den früheren Rentenbeginn wäre und welcher Betrag von diesem
Nachzahlungsbetrag abgezogen werden muss, da natürlich die bereits gezahlten Rentenbeträge berücksichtigt
werden müssen. 

Das ZRBG-Änderungsgesetz verfolgte aber auch die Zielsetzung, dass die Betroffenen über die ihnen zustehenden
Beträge unmittelbar verfügen können sollen. Ferner wurde der Anwendungsbereich dahin gehend erweitert, dass
nunmehr auf das Gebiet des nationalistischen Einflussbereiches abgestellt wird und nicht mehr auf die vom
Deutschen Reich besetzen oder eingegliederten Gebiete. Das bedeutet, dass dadurch jetzt zum Beispiel auch
Ghettos in der Slowakei oder in Rumänien berücksichtigt werden können. Der Wortlaut des ZRBG entspricht damit
nun dem der Richtlinie der Bundesregierung zur Anerkennungsleistung (siehe Abschnitt 8).

6 Umsetzung des BSG-Urteils vom 20.5.2020

Sofern in der Vergangenheit Anträge abgelehnt werden mussten, weil kein zwangsweiser Aufenthalt in einem
Ghetto vorlag, werden diese Fälle von Amts wegen überprüft. Die betroffenen Antragsteller werden von den
Rentenversicherungsträgern angeschrieben.

Unabhängig davon können die Berechtigten selbst einen Rentenantrag oder einen Überprüfungsantrag stellen.
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7 Auszahlung der ZRBG-Renten

Damit die Berechtigten möglichst ohne Zeitverlust die Zahlungen beziehungsweise Nachzahlungen erhalten, sollen
die Beträge direkt an die Berechtigten und nicht über Rechtsbeistände ausgezahlt werden. Das gilt sowohl für die
Fälle, in denen bereits laufend eine Rente gezahlt wird, als auch für Personen, die erstmalig eine Rente nach dem
ZRBG beantragen.

8 Was ist bei den einmaligen Anerkennungsleistungen zu beachten?

Verfolgte im Sinne des § 1 des deutschen Bundesentschädigungsgesetzes (BEG), die in einem Ghetto gearbeitet
haben, können nach einer Richtlinie der Bundesregierung3 unter bestimmten Voraussetzungen eine einmalige
Anerkennungsleistung in Höhe von 2.000 Euro erhalten. Der Bezug einer Rente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung mit Beitragszeiten aufgrund der im Ghetto geleisteten Arbeit steht der Zahlung dieser
Anerkennungsleistung nicht entgegen.

Darüber hinaus kann ein weiterer zusätzlicher Anspruch auf einen einmaligen Rentenersatzzuschlag in Höhe von
1.500 Euro für die Berechtigten bestehen, deren Antrag auf Versichertenrente trotz anerkannter Ghetto-
Beitragszeiten abgelehnt wurde, weil sie die allgemeine Wartezeit (Mindestversicherungszeit) von 
60 Kalendermonaten nicht erfüllt haben.

Für die Zahlung dieser Leistungen ist das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV),
11055 Berlin, zuständig. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des BADV:
http://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/AnerkennungsleistungenfuerGhettoarbeit/start.html

Für Auskünfte steht ein telefonischer Service unter +49 (0) 3018 7030 1324 oder die E-Mail-Adresse
poststelle.afg@badv.bund.de zur Verfügung.

9 Wer erteilt Rat und Hilfe?

Im Rahmen dieser Information können natürlich nicht alle Fragen beantwortet werden. Nachfolgend finden Sie die
Kontaktdaten der einzelnen Rentenversicherungsträger.

Bitte beachten Sie: Bei Fragen zu Ihrem Rentenverfahren rufen Sie bitte bei dem Rentenversicherungsträger an,
der Ihren Fall bearbeitet. Die anderen Rentenversicherungsträger können Ihnen zu Ihrem individuellen Fall keine
Auskünfte erteilen. Sofern Sie bereits Schriftwechsel mit Ihrem Rentenversicherungsträger geführt haben, finden
Sie die Kontaktdaten auf dem Schreiben des Rentenversicherungsträgers.

3 Richtlinie der Bundesregierung über eine Anerkennungsleistung an Verfolgte für Arbeit in einem Ghetto, die keine Zwangsarbeit war
(Anerkennungsrichtlinie), vom 12.07.2017 (BAnz AT 14.07.2017 B1)

Deutsche Rentenversicherung Bund
Tel.: 0049 (0)30-86528988

Deutsche Rentenversicherung Rheinland
Tel.: 08000-100048013 (kostenloses Bürgertelefon für Anrufe
aus dem Inland) 
Tel.: 0049 (0)211-937-0 (für Anrufe aus dem Ausland)

Deutsche Rentenversicherung Nord
Tel.: 0049 (0)40-5300-0

Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
Tel.: 0049 (0)6232-17-2369

Deutsche Rentenversicherung Bayern Süd
Tel.: 0049 (0)89-6781-2336

Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland
Tel. 0049 (0)361-4820

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
Tel.: 0049 (0)234-304-0

Zuständig für alle Staaten

Zuständig insbesondere bei Wohnsitz in Belgien, Chile und
Israel

Zuständig insbesondere bei Wohnsitz in Dänemark, Estland,
Finnland, Großbritannien, Irland, Kanada, Lettland, Litauen,
Norwegen, Schweden und den USA

Zuständig insbesondere bei Wohnsitz in Frankreich oder
Luxemburg

Zuständig insbesondere bei Wohnsitz in Österreich, Slowakei,
Tschechische Republik

Zuständig insbesondere bei Wohnsitz in Ungarn

Zuständig für alle Staaten


