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         Berkel en Rodenrijs, 

         10-04-2009 

Geachte heer Donner, 

Sinds 1968 ben ik woonachtig in Nederland. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit India en 

thans actief in het vrijwilligerswerk, onder andere in verschillende India gerelateerde sociaal-

culturele activiteiten. 

De invoering van de wet “Beperking Export Uitkeringen (BEU)” per 01-01-2006 heeft 

gevolgen voor de in Nederland werkende Indiërs. Eén van de gevolgen van de wet BEU is 

dat het ontvangen van de Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen in India niet mogelijk 

is, omdat India geen afspraken met Nederland over controle op die uitkering heeft gemaakt. 

Ik ben me bewust van het feit dat dit een onderwerp is dat op overheidsniveau moet worden 

besproken. 

Om de uitkering van de Nederlandse AOW in India mogelijk te maken en verandering in de 

bestaande situatie te brengen heb ik, als burger, een verzoek bij de Indiase ambassade te Den 

Haag ingediend. Later heb ik over dit onderwerp met het “Ministry of Overseas Indian 

Affairs (MOIA)” in New Delhi contact opgenomen.  
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In dit verband heb ik ook een handtekeningencampagne onder de in Nederland werkende 

Indiërs gevoerd en op 30-05-2005 namens een aantal betrokkenen een petitie aan de premier 

van India aangeboden om met het Koninkrijk der Nederlanden over uitbetaling van 

Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen in India te onderhandelen.  

 

De onderhandelingen zijn intussen op regeringsniveau gevoerd.  

 

Op 23 mei 2008, tijdens de “Kennisdag India” georganiseerd door het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken, heb ik over de voortgang van de onderhandelingen vragen gesteld. Ik 

heb toen vernomen dat de overeenkomst vrijwel rond was. De Indiase regering is met alle 

wijzigingen van de overeenkomst akkoord gegaan. Het voorstel was ter goedkeuring aan de 

Nederlandse regering voorgelegd en dit was in een vergevorderde fase. Ik heb daarna 

vernomen dat de wijzigingen  ook door het bevoegde Nederlandse ministerie geaccepteerd 

en ter goedkeuring aan de Ministerraad zijn aangeboden.  

Tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland heb ik de Indiase minister van Overseas Indian 

Affairs de heer Vayalar Ravi over de status van de overeenkomst vragen gesteld. Op 17 juni 

2008 kreeg ik het volgende antwoord van de heer Ravi: 

 

Quote: 

I have noted your concerns on the Social Security Agreement, expected to be signed soon, by myself 

and my Dutch counterpart. I have extended an invitation to him to visit India sometime after the 

summer for this purpose. Like you, I am keenly looking forward to operationalizing the agreement, 

which has been so enthusiastically negotiated between the two sides.  

Unquote 

 

De overeenkomst is echter nog steeds de Ministerraad niet gepasseerd. Volgens verkregen 

informatie heeft het Ministerie van Justitie achteraf nog een voorstel gedaan om de door de 

Indiase regering geaccepteerde en goed gekeurde overeenkomst open te breken en de 

“Terug en Overname clausule” alsnog aan de overeenkomst toe te voegen.  

 

Het bevreemdt mij dat na acceptatie van alle wijzigingen en goedkeuring door de 

onderhandelende partijen de ondertekening van de overeenkomst nog steeds niet heeft 

plaats gevonden.  

 

Om over de status van de overeenkomst informatie te krijgen heb ik in november 2008 

schriftelijk contact met medewerkers van uw ministerie opgenomen; ik wacht nog steeds op 

een antwoord. Bij navraag over de status bij de Indiase ambassade kreeg ik het antwoord “de 

overeenkomst ligt bij de Nederlandse regering en wij wachten op hun antwoord. Daarna 

kunnen wij actie ondernemen”. 

 

India heeft inmiddels sociale zekerheidsuitkering overeenkomsten met België, Frankrijk en 

Duitsland getekend. Naast Nederland zijn er onderhandelingen in verschillende stadia 

gaande met de Tsjechische Republiek, Hongarije, Noorwegen, Zwitserland, Zweden, 

Luxemburg, Verenigde Staten en Australië.  
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De relatie tussen Nederland en India is meer dan 400 jaar oud. Deze relatie wordt verder 

versterkt door de verhoogde handelsactiviteiten tussen de twee landen. Onder de landen 

van de EU is Nederland de 4e grootste investeringspartner van India. De Indiase bedrijven 

hebben de Nederlandse markt ontdekt. De belangstelling van het Nederlands publiek voor 

de Indiase kunst en de cultuur groeit. Het ondertekenen van het sociale 

voorzieningencontract zal deze groeiende relatie tussen de twee landen versterken. 

 

Namens de betrokkenen verneem ik graag van u of de overeenkomst over uitbetaling van 

Nederlandse sociale zekerheidsuitkeringen in India door de Nederlandse regering wordt 

goedgekeurd en op welke termijn wij het ondertekenen van de overeenkomst tegemoet 

kunnen zien. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

 
 
Wahid Saleh  
 
 
 
 


