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Onderwerp: RE: URGENT: Woordvoering Israël / AOW-gerechtigden / kwestie in ISR media

Onderwerp:
Bijlagen:

Verze erings an
Verzekeringsbank
• • • •Sociale erze enngs an
RE: URGENT: Woordvoering Israël/ AOW-gerechtigden I kwestie in ISR media
2015-04-23 Woordvoering AOW-gerechtigden in door ISR bezette gebieden re versie
SVB.docx

Allen,
Ik ben van 9 tot 10 op VWS voor PGB overleg en daarna op SZW. Leg dan meteen de nodige lijntjes. • • •lcs voel
je vrij alvast te schakelen voor zover mogelijk.

Mvg

Allen,
stand van zaken. Ons kantoor in Leiden, verantwoordelijk voor de WUV-toekenning aan cliënte, heeft regelmatig
contact gehad met haar zoon, de heer
Bij alle partijen, waaronder onze ambassade in Tel Aviv, was
bekend dat cliënte het voornemen had in 2015 te gaan verhuizen naar bezet gebied en welke consequenties dit kon
hebben {overgangsregeling niet meer van toepassing). De korting op het AOW-pensioen van cliënte zal echter
vrijwel geheel teniet worden gedaan door de aanvulling vanuit de WUV. SVB kantoor Leiden heeft de heer···
hierover geïnformeerd en hij heeft inmiddels om deze aanvulling verzocht. Wel moet met ingang van 1 januari 2015
op nieuwe gevallen de loonheffing worden toegepast. Die zal ongeveer €30/maand bedragen.
Echter. SZW kijkt of we voor dit geval nog een uitzondering kunnen maken. De overgangsregeling o.g.v. artikel 62A
AOW met de vermelding op welke landen het betrekking heeft is nog niet door SZW gepubliceerd. Ook heeft de SVB
nog geen mededeling op haar website geplaatst over de overgangsregeling omdat er nog uitsluitsel moest komen
over de toepassing van de loonheffing. Dat is deze week rond gekomen. Vanwege het nog achterwege blijven van
deze publicaties, kan worden aangevoerd dat cliënte formeel nog niet op de hoogte kon zijn van de consequenties
van haar verhuizing van de UK naar bezet gebied in lsraël. SZW overwee~t nu haar alsnog onder de
overgangsregeling te brengen. Dit impliceert wel dat de regeling zsm moet worden gepubliceerd. SVB zou dit
kunnen doen adhv het plaatsen van bijgaande publicatie (concept!) op de website. SZW moet publicatie dan ook
zsm realiseren, zodat duidelijk wordt dat na datum publicaties het nieuwe beleid van toepassing is.
NB: het voorgaande is des te urgenter omdat de zoon van cliënte, de heer··· in juli de pensioengerechtigde
leeftijd bereikt. Hij ontvangt ook een WUV uitkering.

van:.llllllllllllllllllllllverzonden: donderdag 7 mei 2015 21:10
Aan:

CC:
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Ondeiwerp: URGENT: Woordvoering Israël / AOW-gerechtigden / kwestie in ISR media
Urgentie: Hoog
Beste.Il
Zie graag onderstaande mailwisseling. Eerder gedaan verzoek om woordvoering m.b.t. AOW-gerechtigden in door
Israël bezette gebieden heeft inmiddels nog meer urgentie gE>kregen nu kwestie vandaag in Israëlische media is
gekomen. Niet bekend hoe en wat: recycling van een eerdere SVB--brief, een ons (en de post) onbekende nieuwe
brief, of iemand die een rel stookt?
In any case, wat de post in Tel Aviv nu op korte termijn nodig heeft van jullie (SZW/SVB), is:
a.

Groet·······

V a n : : • • • • • •. .
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CC:

-

Onderwerp: RE: URGENT: Woordvoering Israël/ AOW-gerechtigden/ kwestie in ISR media

Allen,
Werd vanochtend gebeld door
hoofd Consulair Tel Aviv met onderstaande mededeling. Was me
toen nog niet bewust van onderstaande mail. Heb inmiddels intern overlegd. We zijn van mening dat contact met
• • • • • • • CdP Tel Aviv vanuit SZW moet plaatsvinden. Heb ook gesproken met
Directeur
Internationaal SZW. Die pleit er voor om richting CdP te communiceren dat de casus bij ons bekend is en dat we
intern hierover moeten overleggen en zsm met een standpunt komen. Inmiddels ook weer contact gehad met
• • • • • • •len hem gemeld dat ik na 10h00 overleg me
.s. over in te zetten koers····
vermoedt dat NL journalisten dit verhaal kunnen oppakken en hierover vragen stellen na de Ministerraad
vanmiddag. 'Enige' haast in de woordvoeringslijn is dus geboden.

Korte eerstelijns woordvoering over dit specifieke geval orn evt vragen af te vangen. Iets in de trant van:
Geval niet bekend bij Ambassade/ Zou niet mogelijk moeten zijn./ In strijd met Nederlands beleid t.a.v.
Holocaust-slachtoffers./ We zoeken toedracht uit./ Roepen getroffen familie op zich zsm bij Ambassade te
melden. Graag dringend verzoek om deze eerstelijns woordvoering zo snel mogelijk op te stellen.

b. {passieve) woordvoeringslijn, zoals eerder gevraagd. Ik heb de mailwisselîng en aanzet dzz. nogmaals
bijgevoegd. Graag verzoek ik je deze uiterlijk morgen intern bij SZW/SVB te finaliseren en aan ons te sturen.
c.

de verzekering dat in geen enkel geval mensen kunnen worden getroffen die WO 2 kunnen hebben
meegemaakt; Graag ook deze verzekering z.s.m. via de mail; zal overigens ook in {passieve)
woordvoeringslijn moeten worden opgenomen.

Voorts: in antwoord op de vraag van CdP Tel Aviv over naar welk departement door te verwijzen, neem ik aan dat
SZW beleidsinhoudelijk verantwoordelijk is. Daartoe zou ik graag horen waar (d.w.z. welk contact bij SZW) de post
evt naar kan doorverwijzen voor beleidsvragen.
Vriendelijk verzoek dus om aan bovenstaande de benodigde prioriteit te geven.
Vee! dank alvast voor jullie medewerking .
Vriendelijke grnet,
2
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Cc:···

Subject: Israël / AOW-gerechtigden / kwestie in ISR media
Beste collega's,

Sr. Beleidsmedewerker
Cluster Midden Oosten Vred.es Proces (MOVP)

Met enige urgentie vraag ik jullie aandacht voor het volgende.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Van een van onze lokale medewerkers ontvingen we vanavond het volgende bericht:

Directie Noord-Afrika en Midden-Oosten
Bezuidenhoutseweg 67 1 2594 AC I Den Haag
Postbus 20061 1 2500 EB I Den. Haag

QUO

Hoorde net van mijn schoonmoeder dat er zojuist op Channel 2 een reportage was dat Nederland betalingen
zo hebben stopgezet aan WWII slachtoffers die over de Groene Lijn wonen.
Een oud dametje aan het woord, etc.
Heb het zelf niet gezien, kan zijn dat mijn schoonmoedçr het ook niet helemaal begrepen heeft, maar wie
weet worden jullie er op aangesproken.
UNQUO

To:

Cc:

Channel 2 is het meest bekeken Israëlische TV-kanaal. De nieuwsuitzending ervan is zoiets als bij ons het 8-uur
journaal. Wij zullen bezien wat het TV-item precies inhield.

Subject: RE: Israël / AOW-gerechtigden / kwestie in ISR media

Raar verhaal. Persoon is anoniem gemaakt! (Zie hieronder)

Zoals vanmorgen aan DAM aangegeven, begonnen wij nu op de kwestie te worden aangesproken. Wij hebben daar
geen wezenlijke reacties op gegeven (wel bv. verzocht evt. vragen toe te mailen).
Graag vraag ik voor deze post met spoed:

Netherlands said to cut Holocaust survivor's pension over West Bank residence
May 7, 2015, 7:46 pm 0

1. (passieve) woordvoerlngslijn (cf. verzocht in bijgevoegde mail van 15/04; begrijp dat DAM dit al oppakte met o.a.
SVB, maar nu dus z.s.m. nodig);

The Netherlands has cut the pension payments to a Jewish Dutch national who immigrated to Israel because
she lives in the West Bank, Channel 2 reports.

1. 2. de verzekering die ik ook persoonlijk wil, dat in geen enkel geval mensen kunnen worden getroffen die WO 2

The woman is 90 years old and a survivor of the Holocaust.

2.

kunnen hebben meegemaakt. Ik meen dat dit goed in beeld is bij de SVB, maar wil de verzekering in elk geval graag;
3.

"She got a letter and it says, 'Honorable lady, because you went to live in the West Bank and we have no
agreement with this periphery, we are obligated to deduct a large amount from your old-age pension,"' the
woman's son tells Channel 2.
"This hit my mother so badly that she started crying. She hasn't been sleeping since then, she lost her trust.
She wants to leaver the country," the man, whose voice was altered on TV and whose face remained offscreen, says.
"This a law voted on by the Dutch government" he continues. "It affected my mother catastrophically; I was
personally shocked, my family was shocked. This is unbelievable: They are punishing a 90-year-old woman
because she immigrated to Israel and because it's the territories and she lives in the State oflsrael. .. and this
is her livelihood. I mean, this is her pension. How is this possible?"
The Channel did not quote a response from Dutch authorities.

From=•••••

3. antwoord op de vraag naar welk departement wij zo nodig kunnen doorverwijzen.

Wellicht is het loos alarm, let's hope so, maar voor alle zekerheid hoop ik op spoedige opvolging.

-

Beste groeten,

.--·····-·

Help save paper! Do you really need to print this email?

····----·-------------

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
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