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<klik hier> 

1 Aanleiding/Kernpunten 
• In nota IZ/IA/2008/26026 (bijgevoegd) heeft IZ u gewezen op de werking van de Wet 

Beperking Export Uitkeringen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden. In uw 
reactie op deze nota geeft u aan dat u het onverteerbaar vindt dat vanwege de 

internationaalrechtelijke problematiek mensen hun recht niet krijgen. U wijst erop dat 
een wetswijziging een groot debat uitlokt en verzoekt om een provisorische oplossing, 
met medewerking van BZ, bijvoorbeeld met behulp van een MOU. 

• Het in de Wet BEU vastgelegde beleid is dat uitkeringen alleen worden geëxporteerd 
als daar voldoende handhavingsmogelijkheden tegenover staan. Deze handhavings
mogelijkheden moeten bovendien verdragsrechtelijk zijn gewaarborgd. Elke 
(provisorische) oplossing voor de uitbetaling van de uitkeringen in de bezette gebieden 
vergt daarom een wetswijziging. 

e In de bezette gebieden zou het wellicht mogelijk zijn handhavingsactiviteiten te 
verrichten. Mogelijk zou aansluiting kunnen worden gezocht bîj het Nederlands 
Informatie Kantoor in Jeruzalem dat uitvoeringshandelingen verricht voor de Wet 
Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers of de Nederlandse Ambassade in Tel Aviv. Als is 
vastgesteld dat de handhaving in de bezette gebieden feitelijk mogelijk is, zou 
oveIV:ogen kunnen worden om de Nederlandse wetgeving aan te passen. 

e Bovenstaande mogelijkheid wordt door ambtelijk BZ echter ontrnden. Het is 

regeringsbeleid om het Israëlische nederzettingenbeleid op generlei wijze actief, noch 

passief te ondersteunen. Een (provisorische) maatregel die er specifiek op is gericht de 
uitbetaling van uitkeringen in de bezette gebieden mogelijk te maken zou kunnen 
worden opgevat als passieve steun voor het nederzettingenbeleid. 

ti Het maken van een uitzondering op of onder de Wet BEU voor de door Israël bezette 
Palestijnse gebieden raadt ambtelijk BZ dan ook af, nîet alleen vanwege 
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bovengenoemde reden, maar ook vanwege de precedentwerking die dit bijvoorbeeld in 
de context van de Westelijke Sahara en Marokko kan uitoefenen. 

• Er is overigens een generieke overgangsregeling getroffen voor personen die op 1 
januari 2000 al in het bezit van een uitkering waren en die toen in het buitenland 
woonden. De exportbeperking heeft hierdoor alleen betrekking op personen die zich 
ná 1 januari 2000 in de nederzettingen hebben gevestigd. Ambtelijk BZ heeft 
aangegeven dat wat hen betreft de kou hiermee al uit de lucht is. 

• Met bijgevoegde blauwe brief geeft u aan dat een specifieke regelîng voor deze groep 
alleen mogelijk is door middel van wetswijziging. Of een dergelijke wetswijziging 
past binnen het Nederlandse beleid laat u over aan uw collega. Ook wijst u uw collega 
op de overgangsregeling waarop ook inwoners van de bezette gebieden aanspraak 
kunnen maken. 

• Deze nota en bijgaande brief zijn ambtelijk afgestemd met het ministerie van BZ. 

2 Beslispunten en Beslistermijn 
Indien u akkoord gaat met bovenstaande lijn, verzoek ik u bijgaande blauwe brief te doen 
uitgaan. 

3 Politieke gevoeligheden 
De Nederlandse emigranten naar Israël hebben al herhaaldelijk aandacht voor de 
exportbeperking in de bezette gebieden gevraagd. 

4 Bij brief aan parlement: eventueel opgenomen toezeggingen 
Geen. 

Beleidsmedewerker, 

Bijlage(n): 
Nota IZ/IA/2008/26026 (Werking Wet BEU Bezette Palestijnse Gebieden) 
Blauwe brief IZ/IA/2008/30504 
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