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Datum ...1 B JUL 20\4 
Betreft Overgangsrecht art. 62a, AOW en bezette gebieden 

Geachte 

Eind januari 2014 heen u mij ambtelijk geïnformeerd over het korten van de 
AOW-uitkering van een aantal Israëlische rechthebbenden, woonachtig in de 
bezette gebieden. Doordat dit feit niet was onderkend, hebben betrokkenen 
jarenlang binnen de geldende regelgeving een te hoge AOW ontvangen. 

De beslissingen en de communicatie daaromtrent hebben veel onrust veroorzaakt 
voor betrokkenen. Om hen de gelegenheid te geven zich in te stellen op de 
nieuwe situatie heeft u hen gedurende een jaar uitstel gegeven van de uitwerking 
van deze beslissingen. Deze periode is tevens benut om interdepartementaal te 
kijken of de effecten van de beslissingen kunnen worden gemitigeerd of 
vermeden. 

Per 1 juli 2014 is de 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 stellen situatie (hierna: Whek) in het Staatsblad 
verschenen (Stb. 238). De beoogde inwerkingtreding van de Whek per 1 januari 
2015 creëert onder meer in de AOW (artikel 62a) overgangsbepalingen die zien 
op de opzegging of voorlopige toepassing van een verdrag dan wel de beëindiging 
van een daarmee gelijk te stellen situatie. Deze overgangsbepalingen zullen 
overigens terugwerkende kracht krijgen tot en met 1 januari 2012. 

In mijn optiek valt de groep in kwestie onder dit overgangsrecht. Immers, deze 
gerechtigden hebben gedurende langere tijd van de SVB een te hoge AOW 
ontvangen als zou het verdrag met Israël op hen van toepassing zijn, terwijl hen 
niet redelijkerwijs duidelijk kon zijn dat dit verdrag niet op hen van toepassing 
was. Met de door u genomen beslissingen wordt deze situatie feitelijk beëindigd. 
Voor betrokkenen vervalt het verdrag als het ware. 

In dat verband ben ik voornemens de beëindiging per 1 januari 2015 van de te 
hoge AOW betalingen in de door Israël bezette gebieden op te nemen in de 
mededeling die ik bij de inwerkingtreding van de Whek op grond van artikel 62a, 
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tweede lid, AOW zal doen in de Staatscourant. Op grond van dat lid wordt 
medegedeeld ten aanzien van welk land, met inbegrip van de dag waarop, een 
verdrag als bedoeld in het eerste lid van dat artikel buitenwerking is getreden dan 
wel de voorlopige toepassing van een verdrag of een daarmee gelijk te stellen DijtUma .1,'uiL .2014 
situatie als bedoeld in dat eerste lid is beëindigd. De keuze voor deze datum 1 
wordt ingegeven doordat in de tussenliggende periode aan nieuwe gevallen door u onze referentie 
ook een jaar uitstel van de financiële effecten van het toekennen van gehuwden- 2oi4-00001001ss 

AOW wordt verstrekt. Tevens geeft deze termijn voldoende mogelijkheid om over 
de nieuwe situatie voor te lichten richting toekomstige gevallen. 

Ik ga ervan uit dat u uw beslissingen voor betrokken rechthebbenden in 
overeenstemming brengt met het genoemde overgangsrecht. Ik heb daarbij 
goede nota genomen van de opmerkingen die door u ambtelijk zijn gemaakt. Ik 
verzoek u over de wijze waarop met betrokkenen wordt gecommuniceerd 
ambtelijke afstemming plaats te laten vinden met de ministeries van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en Buitenlandse Zaken en met onze ambassade ter 
plaatse. 

Hoogachtend, 
de Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
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