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Ha collega's,
Doorsturen van mailtje aan SVB van net is de snelste manier om jullie even up to speed te brengen. Had het al
eerder willen doen maar telefoon en mail staan niet stil.
Gisteren laat zijn bijgaande stukken (eerder die dag in concept rondgegaan) gedeeld die vanochtend besproken zijn
door bwp.
Verder wat knip en plak van hetgeen het afgelopen uur heen en weer is gegaan mbt terugkoppeling. Geeft ook wat
meer duiding waar BuiZa aan denkt. Ik concludeer daar tevens uit dat de uitstelbrief plat wordt en niet gaat
refereren aan juridische analyses.
Ik zal de conceptbrief die SVB voorstelt (13 uur gevraagd) snel rond laten gaan, m.n. om even op toon en juridische
aspecten te bezien. C doet daarin ook mee. To be continued ...

Gr.

AZ (breed):
Ha, ik maak van dit soort overleggen normaal geen verslag, maar het is inderdaad wel goed
dat we gedeeld beeld hebben over hetgeen is afgesproken. Ik herken onderstaande.
Concreet heeft MBuza aangegeven dat hij de juristen van BZ wil laten nagaan of we bezet
gebied kunnen behandelen 'als ware het een verdragsland'. Het lijkt me ook verstandig dat
jullie zowel de brief als woordvoeringslijn goed afstemmen.
Ik weet niet of wij een jurist kunnen leveren (ben maar een simpele econoom), maar goed,
we gaan ons best doen :-) Organisatie door SZW lijkt me inderdaad logisch.
AZ (aan mij)
Nav je mail.
Mbt je vraag over call voorzieningen: volgens m1J gaan we nu eerst nogmaals bezien of het
reparabel is, Mbuiza had suggestie te bezien of het mogelijk is bezet gebied te behandelen
'als ware het verdragsland'.
Zou door juristen goed naar moeten worden gekeken. Min Buiza zat er heel emotioneel in.
Niet repareren is voor hem eigenlijk niet acceptabel Brief idd kort, svp over communicatie
goed met Buiza afstemmen, kan me voorstellen idd handig dat de betrokkenen even gebeld
worden (geen teksten in brieven die juridisch niet kloppen), maar even met Buiza afstemmen
SZW (ik dus ©)
Hoor ook graag of ik de terugkoppeling van Marisa als lijn voor de brief kan volgen. Ik
kan me overigens voorstellen dat we overwegen om via de ambassade het element van de
nadere juridische analyse persoonlijk actief aan de mensen mee te geven. Ik begreep dat de
suggestie nog heeft gespeeld om dat in de brief te doen. Uit juridische overwegingen is
dat verwacht ik wel een lastig punt. Een simpele uitstelboodschap is wenselijk. Daarbij
wel goed naar de argumentatie kijken.
Voor de volledigheid: omvat de besluitvorming ook nog initiatief op de collectieve
voorzieningen?
1

BZ:
Komt er een verslagje van BWO? Belangrijk dat we allemaal eenduidig
wilde zo doen.
- effectuering wordt met een jaar uitgesteld (of zoveel langer als mogelijk, SZW zoekt
betreffende beleidsregel nog op)
- dwz vandaag brief uit van de SVB met die simpele boodschap (brief wordt afgestemd)
- bij navraag door aangeschrevenen luidt woordvoering: "uitstel omdat juridische vragen
zijn gerezen".
- afgesproken een 'aan resultaatverplichting grenzende inspanningsverplichting' te leveren
deze kwestie op te lossen in komend jaar.
- dat betekent dat juristen van de 4 departementen overleg zullen voeren. BZ levert de
internationale rechtelijke invalshoek.
~ mijn voorstel is die groep snel bij elkaar te laten komen Ik kan naam leveren van
internationaal jurist. Organiseert SZW?
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Vanmorgen is overleg geweest tussen MP, Min. SZW, Min. BuiZa en Stas VWS over mogelijke oplossingen. Uitkomst
is als volgt:
• Materiële werking van de beschikkingen wordt cf. beleidsregels uitgesteld met een jaar.
• Deze periode wordt benut om te kijken of er op enige wijze een juridische oplossing kan worden gecreëerd.
Dit start tussen de 4 departementen, met SZW als organisator.
• Betrokkenen ontvangen zsm een brief van de SVB met de mededeling van het uitstel
• Die brief wordt vooraf via SZW (ondergetekende) afgestemd met de andere departementen (m.n. BuiZa),
verzending zodra eenieder akkoord is
• Directie Communicatie zal nog met jullie en Buiza schakelen over de woordvoeringslijn.
• Met betrekking tot uitleg aan betrokkenen wordt nog overwogen om al dan niet proactief aan hen via de
ambassade te melden dat nog eens goed naar de juridische kant wordt gekeken (en dat het uitstel daarvoor
dient)
Concreet betekent dit dat we snel een nieuwe conceptversie van de uitstelbrief moeten hebben ter beoordeling.
Hierin iig de termijn van 1 jaar en melding van een correctiebetaling van de verlaagde AOW over februari, voor zover
reeds betaald (de buitenlandrekeningen)!
Dat laatste impliceert dat voor de NL rekeningen (met betaaldatum 23-2) uiteraard het iuiste bedrag nog moet
worden overgemaakt. Graag snel actie daarop!
Gezien de noodzakelijke afstemming graag uiterlijk rond 13 uur een concept. Krap maar de druk is hoog. Als dat niet
lukt graag snel even telefonisch contact.
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Dank bij voorbaat en groet,
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