
28 275 Goedkeuring van de opzegging van het op
14 februari 1972 te Rabat ondertekende
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk Marokko, en het op 3 november 1972
te Rabat ondertekende Administratief Akkoord
betreffende de wijze van toepassing van het
Algemeen Verdrag inzake sociale zekerheid
tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het
Koninkrijk Marokko, met overgangsvoorziening
(Wet sociale zekerheidsrelatie Marokko)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 juli 2002

Uw Kamer behandelde het voormelde wetsontwerp op 25 juni jl. Ik kon u
toen melden dat Marokko het wijzigingsverdrag inclusief het bijbehorend
administratief akkoord die avond daarvoor had getekend.

Marokko had zeer kort daarvoor als wens te kennen gegeven zo snel
mogelijk te willen handelen volgens de in het wijzigingsverdrag met
bijbehorend akkoord opgenomen bepalingen. Ik heb laten weten met de
voorlopige toepassing ervan in te stemmen.

Dat betekent dat daarmee het vraagstuk van het al dan niet kunnen laten
ontstaan van kinderbijslagrechten dan wel het voortzetten van de
kinderbijslagbetalingen is opgelost. Het wijzigingsverdrag 2000 bestrijkt
namelijk de rechten tot en met het derde kwartaal 2002, het wijzigings-
verdrag zoals dat is ondertekend op 24 juni jl. doet dat voor de rechten
vanaf het vierde kwartaal van dit jaar. Volledigheidshalve zij opgemerkt
dat de kinderbijslagrechten worden vastgesteld naar de situatie op de
eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin het kind
geboren is.

Marokko heeft met het ondertekenen van de documenten en de wens om
de bepalingen daaruit voorlopig toe te passen de bereidheid getoond om
ook daadwerkelijk alles in het werk te stellen het ratificatieproces in
Marokko nog voor het einde van dit kalenderjaar te voltooien. In de
Ministerraad van 28 juni jl. heb ik het kabinet voorgesteld om de behan-
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deling van bovenvermeld wetsvoorstel in uw Kamer te schorsen totdat
het ratificatieproces zal zijn voltooid. Het kabinet heeft daarmee
ingestemd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
W. A. F. G. Vermeend
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