2. Beslispunten/Beslistermijn
Betreft een nota ter informatie. De inhoud is afgestemd met het ministerie van BZ. AZ is
eveneens terzake geïnformeerd .
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en Werkgelegenheid
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3. Politieke gevoeligheden:
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Minister en Staatssecretaris
Wet BEU en de door Israël bezette gebieden

Voor het behoud van uitkeringen in de bezette gebieden voeren de betreffende
uitkeringsgerechtigden al enige jaren een krachtige lobby, waarvoor men zowel in Israël als in
Nederland op hoog politiek niveau gehoor heeft gekregen.
4. Bij brief aan parlement: evt. opgenomen toezeggingen:
N.v.t.
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18 maart 2005

De Directeur Sociale Verzekeringen,
Akkoord SG/DG

1. Aanleiding/Kernpunten
• De MP heeft gevraagd waarom het, conform de Wet BEU, niet mogelijk is aan 36
Nederlanders die in de Paj.estijnse gebieden wonen een AOW-uitkering te verstrekken.
• Over de toepassing van de Wet BEU ten aanzien van de door Israël bezette gebieden zijn
in september 2002 door de toenmalige Staatssecretaris van SZW Kamervragen
beantwoord (bijlage).
• In essentie gaat het erom dat op grond van de Wet BEU export van uitkeringen naar een
land slechts mogelijk is als met dat land een verdrag is gesloten dat handhavingsafspraken
bevat. Probleem is dat het sociàlezekerheidsverdrag met Israël niet van toepassing is op de
bezette gebieden. Met de Palestijnse Autoriteit kan geen verdrag worden gesloten.
• Om aan genoemd probleem tegemoet te komen is in overleg met het ministerie van BZ het
volgende afgesproken:
1. SZW doet aan de Pàlestijnse Autoriteit het voorstel om een overeenkomst te sluiten
over handhaving van uitkeringen aan in de bezette gebieden wonende gerechtigden.
Inhoudelijk betreft het dezelfde afspraken àls in een BEU-verdrag. Dit voorstel is onlangs
aan BZ aangeboden ter uitreiking aan de Palestijnse autoriteit (bijlage).
2. Komt het tot een overeenkomst met de Palestijnse Autoriteit, dan zal de wet moeten
worden aangepast om de exportbeperking ten aanzien van de bezette gebieden op te
heffen. Op dit moment kent de wet immers niet de mogelijkheid om uitkeringen te
exporten anders dan bij verdrag.
• De exportbeperking van de Wet BEU is in verband met de opzegging van IAO-Verdrag
nr. 118 opgeschort tot 1 januari 2006. Pas dan is de inmiddels gedane opzegging effectief
Tot 1 januari 2006 worden sv-uitkeringen zonder meer betaald, ook aan in de bezette
gebieden wonende gerechtigden. Vanaf 1 januari 2006 is, zoals gezegd, een verdrag nodig
of een andere wettelijke voorziening, zoals beoogd met betrekking tot de bezette gebieden.
• Voor de AOW geldt op grond van de Wet BEU overigens dat AOW-uitkeringen ook
zonder verdrag worden geëxporteerd tot het bedrag van het gehuwdenpensioen (maximaal
50% van het netto minimumloon). Alleen voor de aanvullingen tot 70% (ongehuwden) en
90%,{àlleenstaande ouders met een kind onder de 18), en voor de betaling van AOWtoeslagen is een verdrag nodig.
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