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1 Ter inzage gelegd op de bibliotheek.

BRIEF VAN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID
EN CULTUUR

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Rijswijk, 3 juni 1991

Bij mijn brief van 28 december 1990 (Kamerstuk 21 512, nr. 14) heb
ik u een overzicht gegeven van de momenteel op het terrein van de
oorlogsgetroffenen aanhangige wetsvoorstellen, in het bijzonder in
verband met de uitvoeringsconsequenties die de wetswijzigingen hebben
voor de Pensioen– en Uitkeringsraad. Daarin heb ik u tevens op de
hoogte gesteld van enkele van de belangrijkste vorderingen die zijn
gemaakt in het veranderingsproces naar een verbeterde wetsuitvoering,
zoals onder meer het starten van een proef in de Verenigde Staten en
Israël met een beperkte mandatering van beslissingsbevoegdheden bij
aanvullende aanvragen. Als vervolg daarop zend ik u hierbij de volgende
stukken1 waarin de verbeterde opzet van de Wuv-uitvoering in de
Verenigde Staten en Israël wordt geformaliseerd:

1. Instructie voor Hoofden Wuv-zaken in de Verenigde Staten (Los
Angeles) en Israël (Jeruzalem).

2. Protocol van afspraken betreffende de uitvoering van de Wet uitke–
ringen vervolgingsslachtoffers (Wuv) in de Verenigde Staten (Los
Angeles) en Israël (Jeruzalem).

3. Mandateringsregeling van de Pensioen– en Uitkeringsraad met een
lijst van voorzieningen vallend onder het mandaat.

De uitwerking van de verbeterde opzet is geschied in overleg met het
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Pensioen– en Uitkeringsraad.

Het ligt in de bedoeling dat de maatregelen gericht op een verbeterde
wetsuitvoering zo spoedig mogelijk ook voor de andere zgn. concentra–
tielanden ingaan, alsmede - in aangepaste vorm - ook voor de andere
buitenlandse posten.

Ik houd u ter zake op de hoogte.

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. d'Ancona
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