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Beste
Ik meldde jullie in de slipstream van onze presentatie woensdag jl. al dat er ontwikkelingen zijn mbt
Israël. Omdat DJZ hier in de 'lead' is, heb i
gevraagd kort aan te geven wat
speelt. Zie hieronder in cursief. Omdat SZW om de grootste terughoudendheid heeft gevraagd in het
delen van deze informatie, hebben we het tot op heden niet in het logboek 'gevoelige dossiers'
vermeld.

Ambtelijk SZW is bezig besluitvorming voor te bereiden over de AOW-gerechtigden die in door Israël
bezette gebieden wonen. Hun opdracht is iets te vinden waardoor onbeperkte export voor
bestaande geval/en wordt gerealiseerd. Ruurd heeft jul/ie daar woensdag waarschijnlijk al over
ingelicht. Hij heeft dat gedaan naar de stand van zaken dinsdag. Ondertussen zijn we al iets verder.
Ambtelijk SZW hoopt voor de vakantie de besluitvorming rond te krijgen (wellicht rond 10 juli).
Uitwerking volgt dan tijdens de vakantie. De volgende scenario's liggen op tafel.

1 Min BuZa formuleert algemeen beleid met betrekking tot betwiste gebieden In dat kader sluit
Nederland Memoranda of Understanding af met het feitelijk gezag in die gebieden. De MoU's
bieden rechtsgrond voor onbeperkte export.
2. De wet wordt zodanig gewijzigd dat onbeperkte export mogelijk is naar betwiste gebieden. Deze
optie zou kunnen worden gecombineerd met scenario 1.
3. Min SZW doet niets. De SVB voert de Wet BEU onverkort uit met ingang van datum x in 2015.
4. Nieuw na dinsdag. De staatssecretaris verzoekt de SVB om het binnenkort aan de AOW
toegevoegde artikel 62a (toegevoegd door de WHEK: Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van enkele
socialezekerheidswetten in verband met een andere vormgeving van de exportbeperking in de
Algemene Kinderbijslagwet en het regelen van overgangsrecht voor de situatie van opzegging of
wijziging van een verdrag dan wel een daarmee gelijk te stel/en situatie) zo uit te leggen dat de
beta/lng zonder exportbeperking voor bestaande gevallen wordt voortgezet.
In de wandelgangen is weleens het woord 'aanw11zing' gevallen, maar ik neem aan dot men
bedoelde een brief en geen aanwijzing zoals genoemd in SUWI
Scenario 4 lijkt op dit moment het meest te verkiezen. Er bestaat het gevaar van precedentwerking
maar daarop is SZW gewezen. Scenario 4 is doenbaar voor de SVB. Punt van aandacht bij alle
scenario's is dat de geautomatiseerde afhandeling van dossiers problematisch is zolang deze
afhankelijk is van landcodes en er geen aparte landcode is voor de bezette gebieden.

