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Graag wil ik J~ in kennis stellen van de zorgen die aan nij zijn overgebracht
tijdens mi in katste bezoek aan Israël in mei var, dit jaar. Na dit bezoek he:> ik van
de heer \\ ajsberg, de voorzitter van de Nederlandse Immigrantenvereniging in
Israël, lrgoen 0/ei Hu!land, een brief ontvangen waarin hij enkele zaken c,nder
mijn aanc ach1 brengt.

Het betre 'tonder andere de werkingssfeer van de wet BEU op
uitkering! gerechtigden in de Bezette Gebieden, met name in de nederzettingen. Op
grond var deze wet is in alle sociale zekerheidswetten een exportbeperkir g
opgenomm, hetgeen mhoudt dat uitkeringsgerechtigden woonachtig in ni;;:tverdragsl inden gekort worden op de AOW en het recht op ANW en AKv/
verliezen l-!e't handhavingsakkoord tussen Nederland er1 Israël voldoet aan de
criteria o n de: exp01t van uitkeringen naar gerei::htigder. in Israël toe te stc an.
Echter, d; territoriale werkingssfeer van het verdrag is oeperkt tot de grerzen van
Israël zm Is vastgelegd en geaccepteerd voor 1967.

Dit heeft g !Volgen gehad voor uitkeringsgerechtcgden w,)onachtig in de Bezette
Gebieden, met name in de nederzettingen. Zij vallen namelijk buiten de
werkingssJeer van de \Vet BEU en als gevolg hiervan zijn de uitkeringen op l
januari 20( ·6 ofwel ingekort ofwel ingetrokken. Hicrove1 bestaat grote
ontevreder heid en de wet BEU wordt in de beleving v~m under andere deze
mensen ge den als in~trument van de Nederlandse buitenlandse politiek en niet als
instrument waar het mor bedoeld is, namelijk het tegengaan van uitkeringsfraude.
Uiteraard Leb ik in mijn schrijven benadrukt dat dit niet 1et geval is.

Het lijkt mij goed met je te delen dat dit probleem onder mijn aandacht is gebracht.
Ais er mo1: elijkheden zijn om d~ negatieve gevolgen var de wet BEU voor deze

groep men ;en binnen de regels van de wet te beperken, dan zou ik dat ten ,:eerste
floejuichen

