~C>/5

Afstemmin met andere di rectie(s) :

DJZ/DDV pocaties Leiden en
Roermond)

.

Aari_leicling

Terwijl SEB in januari 2014 in Israël met het Israë lische zusterorgaan en è:te Ne>derlandse ambassade een mogelijk onderzoek in
Israë l door het Controleteam Buitenland besprak, handelde locati e Roermond gevallen af die hen door CS&O/OC was
opgestuurd. Het betrof een groep klanten die wonen in bezet gebied (formeel geen verdragsgebied) maar niet eerder door
locatie Roermond waren onderkend . Eén klant nam naar aanleiding van de brief waarin stond dat haar pensioen verlaagd zou
worden . contact op met de Nederlandse ambassade die op haar beurt contact opnam met MinBuZA en die met SZW. Dit heeft
geleid tot hoog ambtelij~ en politiek overleg tussen SZW en MinBuZa en AZ. Uiteindelijk heeft de SVB een overgangsregeling van
één jaar van toepassing verklaard en de klanten die het betrof een herstelbrief gestuurd.
Door een recente verhuizing van een AOW/WUV-klant van de UK naar bezet gebied is het dossier weer actueel geworden. SZW
heeft besloten dat, omdat zij de overgangsregeling nog niet heeft gepubliceerd, deze klant ook onder de regeling wo rdt
gebracht. Vanuit SEB Is aangedrongen op spoedige> publicatie om contra legem handelwijze te stoppen.
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F~c~s &fJiures

Uit bestandsanalyse is gebleken dat 49 klanten aangemerkt moeten worden als wonend In bezet gebied . Van de 49 adressen in
bezet gebied is door SVB locatie Roermond In 20gevallen in het verleden al vastgelegd dat de klant in bezet gebied woont. Van
deze 20 klanten heeft dit voor 5 klanten financiële consequenties, in één geval wordt de AOW-toeslag niet uitbetaald en in 4
gevallen wordt het gehuwdenpensioen in plaats van het ongehuwdenpensioen uitbetaald. Voorde overige 15 klanten heeft de
woonplaats geen financieel gevolg (beiden pensioengerechti gde leeftijd of vallend onder het overgangsrecht) .
Er is aansluitend een overgangsregeling van een jaar van toepassing verklaard. Klanten die het betrof, hebben een herstelbrief
ontvangen.
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Informatie

!Status
Publi citeit rond Israël en bezette gebieden ligt zeer gevoelig. Zorgvuldig handelen is van groot belang. Naar aanleiding van de
gang van zaken is een reactieve woordvoeringslijn opgesteld, maar uiteindelijk heeft deze zaak geen publiciteit gekregen.
SVB heeit tot nader order het verrichten van een onderzoek in Israël uitgesteld. Dit komt pas in 2015 weer ter sprake.

Datum

Status
vervan

De werkinstructie voor
specialistengroep Israël van locatie

Roermond is aangepast. Nieuwe
toekenningen en mutaties blijven
• • • • • • • • • • • • • • •e n V&O) nemen dlnsdag9 juni deel aan een overleg met SZW over de voortgang van voorlopig via DJZ lopen. Worden in
dit dossier vanaf 1 januari 2016. Er zal gesproken worden over situatie vanaf 1 januari 2016 het systeem "ge-earmarkt". In nieuwe
en over interpretatie van "schrijnende" gevallen: schrijnend vanwege
inkomensachteruitgang of schrijnend qua oorlogsverleden?

toekenningen tot 1 januari 2016 wordt
niet gerefereerd aan de woonplaats

Mogelijke inkomensachteruitgang wordt bij V&O-klanten grotendeels teniet gedaan door van betrokkene. Gevallen vanaf 1
compensatie vanuit de WUV. iedere verbijzondering van de regeling werkt
rechtsongeliJkheid In andere BEU-situaties in de hand. Mogelijk kan de Minister de SVB
opdragen om zonder einddatum te noemen het belasting- en sociaalzekerheidsverdrag
sraë toe ta blijven passen op de bezette gebieden. Dit vereist echter ook instemming
van de andere betrokken departementen.
De informatie over de bezette gebieden op www.svb.nl wordt aangepast.

januari 2016 worden door locatie
Roermond aangehoude·rl···
heeft gereageerd op de concept
antwoorden diE i l · · ·
SZW heeft gegeven op

nieuwe kamervragen van Kozuözturk
In juli wordt de hee~de zoon van de 90-jarige die onlangs bi j hem in bezet gebied en SGP/CU. Hij heeft er wederom bij
,s komen wonen, pensioengerechtigd. De hee~eeit locatie Roermond laten
haar aangedrongen dat haar Minister
weten dat hij zeer boos wordt als hij een brief van de SVB krijgt waarin staat dat hij in de de SVB in een brief toestaat tot l
Westelijke Jord3anoever woont. Als dit eri n zou staan dari zal hij de publiciteit niet
schuwen en er werk van ga3n maken : "hij woont immers in Israël ". We hebben daarom
voor een standaard DTl beslissing gekozen . er wordt geen m;;lding gemaakt van de
woonplaats. Dit is overigens in lijn met hoe we nu moeten hande len .

januari 2016 het belasting- en
sociaal zekerheidsverdrag Israël toe te
· passen op de bezette gebieden.
NB: in verband met afwezlcheid
binnen SEB contactpersoon.

4-&-2015
Er zijn door diverse kamerleden, waaronder Bontes{'lan Klaveren vragen gesteld over het Ik heb gisteren contact gehad met
korten van AOW'ers in lsraëls bezette gebi eden Oo k hebben leden Voordewind en

• dfe binnen SZW dit

ais schop op 20 mei 2015 een motie ingediend inzake de korting op het AOW-pensioen van dossier heeft overgenomen v a bewoners van de Westelijke Jordaanoever. Oost-Jeruzalem en Golan.
Ik heb haar gemeld dat dit
De Staatssecretaris van SZW heeft gisteren een antwoord gestuurd naar de Tweede

besluit de SVB vraagt om tot 1 januari

Kamer. Zij heeft. mede namens de minister van BuZa. het volgende beslotèn: "iedereen
die nu woont in door Israël bezet gebied en een AOW voor alleenstaanden ontvangt ter

2q15 contra-legem te handelen.
Hiervoor is een briei van de minister

hoogte van ma~imaal 70% van het wettelijk minimumloon, mag die houden. Vanaf 1

nodig. Zij heeft toegezegd dat deze

januari 2016 zal de AOW-uitkering van personen die voor h€t eerst als alleenstaanden in

brief er op korte termijn komt.

door Israël bezet gebied een AOW-uitkering krijgen, ter hoogte van d;; zogenaamde
gehuwdennorm (50% van het wettelijk minimumloon) worden gesteld . Dit besluit zal zo

de 5'16 willen overleggen hoe de

spoedig mogelijk bekend worden gemaakt en gecommuniceerd. Het kabinet onderzoekt

specifieke maatregelen voor

Ze heeft gemeld dat SZW en VWS met

of voor de groep vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en burger-oorlogsslachtoffers 1940-

schrijne~de gevallen per !januari
1945 er voor toekomstige schrijnende gevallen speci fi eke maatregelen gewenst zijn".
2016 er uit moeten komen te zien. Per
Noa
· in het besluit wordt niet ingegaan op het per 1 januari 2016 niet die datum vervalt immers de
meertoekennen van de Inkomensondersteuning en het toepassen van de loonheffing.

toepassing van de overgangsregeling.
Wij ontvangen hier op korte termijn in
uitnodiging over. Ik zal hierbij intern
collega's (DJZ, V&O, DDV)
aanschakelen.

