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“Vakbond” voor Vervolgingsoverlevenden WO II
Verslag VBV-bijeenkomst in Israël op donderdag 8 mei 2014.
Stichting Elah bood gastvrijheid in hun kantoor.
De voor Israël kennelijk wat ongewone weersomstandigheden waren oorzaak van grote filevorming op de wegen en leidden helaas daardoor tot een geringe opkomst. Slechts een tiental mensen konden worden verwelkomd.
Na de opening rond 11.15 uur van voorzitter Flory Neter kreeg William Veldhuijzen van
Zanten het woord. Als vertegenwoordiger van de ambassade en haar afdeling V&O (Afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen) gaf hij een exposé over het functioneren van
zijn afdeling (voorheen het NIK) tezamen met medewerkers Thirza Yunger-Cohen en John
Groenendijk.
William vertelt dat er rond 1.200 WO-II-overlevenden vanuit Nederland bekend zijn bij
V&O. Er blijkt verder een budget te zijn voor evenementen. Een daarvan is het plan om dit
jaar de expositie ‘In Memoriam’ met foto’s van 18.000 vermoorde kinderen naar Israël te halen en in het Ghetto Fighters Museum, Lohamei Hagetaot, onder te brengen. Deze fotoexpositie was eerst te zien in het archief van Amsterdam.
Voorts legde hij uit dat de uitgifte van paspoorten thans administratief wordt afgehandeld
door de ambassade in Amman. Het te verwachten probleem als Amman zou worden vermeld in het paspoort heeft men weten te ondervangen door alleen de minister van Buitenlandse Zaken als ‘uitgever’ te benoemen.
Namens IOH verzoekt Jetty Rosner aan William om belangrijke zaken nog eens op schrift te
stellen t.b.v. van hun blad daar vele leden van IOH niet over een computer beschikken en op
die manier toch de informatie krijgen.
Flory dankt William voor de heldere uitleg en spreekt de hoop uit dat de afdeling V&O lang
mag blijven voortbestaan hetgeen natuurlijk inhoudt dat ook uitkeringsgerechtigden een
lang leven zal zijn beschoren. Verder bedankt zij William en de ambassade mede namens
medebestuurder Wil Groen voor de immer plezierige ontvangst en gastvrijheid.
Voorts pleit zij voor een juiste weergave van feiten door medewerkers van V&O in het bijzonder voor de survivors die kinderen waren uit gemengde huwelijken aangezien zelfs
WUV-erkenden uit die categorie worden afgewezen onder meer voor Artikel-2-uitkeringen.
Voorts vertelt Flory over de persoonskaarten van het stadsarchief van Amsterdam dit i.v.m.
aanvragen voor gettofonds en gettopensioen. Het is gebleken uit rapportages dat de gegevens van deze persoonskaarten soms onjuist door SVB/PUR worden geïnterpreteerd. Dit
heeft inmiddels geleid tot onterechte afwijzingen welke weer recht getrokken moeten worden en dat kost dan weer veel tijd en heel veel werk.
Naar aanleiding van vragen wordt nog eens helder uitgelegd wat gettofonds en het gettopensioen inhouden.
Het gettofonds betreft een eenmalige uitkering van €2.000,- . Voorwaarde is dat men in
de periode van september 1941 tot september 1943 enige tijd moet hebben gewoond in één
van de drie erkende Judenviertel waarvan de stratenlijsten bekend zijn bij het VBV:
1) Centrum
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2) Rivierenbuurt en
3) Transvaal- of Afrikanerbuurt.
Het gettopensioen kent geen beperkingen t.a.v. woonbuurten; hier geldt dat heel Amsterdam wordt geaccepteerd indien men enige tijd in de periode september 1941 – september
1943 in Amsterdam heeft gewoond en men het aannemelijk kan maken daar vrijwillige arbeid te hebben verricht.
Geadviseerd wordt om in ieder geval het gettopensioen aan te vragen, uiteraard indien het
aannemelijk is te maken dat vrijwillige werd gewerkt, de leeftijd van toen in aanmerking genomen.
Als leeftijdgrens lijkt op dit moment het geboortejaar 1938 redelijk maar is men iets jonger
dan kan ook dat nog arbitrair zijn.
Gewezen wordt op de problematiek bij het juiste invullen van de aanvraagformulieren voor
het gettopensioen. Anderzijds blijken na toekenning van een pensioen de gehanteerde rekenmethodes van de DRV voor ‘normale’ mensen onbegrijpelijk en onnavolgbaar. Het is dan
ook mede om die redenen dat het VBV-bestuur na diepgaand overleg en onderhandeling in
zee is gegaan met het advocatenkantoor Weber uit Tel Aviv. Mogelijk rechthebbenden voor
gettofonds en/of gettopensioen kunnen zich laten begeleiden bij hun aanvragen. Dit kantoor
is sedert de 50-ger jaren van de vorige eeuw betrokken bij diverse soorten herstelbetalingen
vanuit Duitsland. Bovendien is dit kantoor geaccrediteerd bij de Duitse rechtbank.
In de onderhandelingen werd ook een verlaagd honorarium bedongen met name voor diegenen die via het VBV gebruik willen maken van hun diensten en expertise.
In het kort komt het er op neer dat 11% wordt berekend alleen en uitsluitend over de retroactieve (terugwerkende kracht) betaling oftewel de back-pay. Feitelijk houdt dit dus in ‘no
cure no pay’. Alleen Israëlische ingezetenen betalen nog VAT hierover. Er zijn dus geen verdere kosten en er wordt niets gerekend over daarop volgende maandelijkse uitkeringen.
De te adviseren route is:
Contact opnemen met het VBV hetgeen snel en eenvoudig kan via info@vbvinfo.nl of rechtstreeks met Flory Neter waarna de benodigde formulieren, volmacht en overeenkomst worden toegezonden per mail of per post. Flory houdt het register bij en begeleidt waar nodig
i.v.m. vragen vanuit Duitsland onder meer over historische gegevens vanuit het Amsterdamse stadsarchief en overige zaken.
Ook beschikt Flory en het VBV over naslagwerken zoals een facsimile uitgave van het ‘Joodsche Weekblad’. Dit blad was immers de ‘spreekbuis’ van de Joodsche Raad. Belangrijke
aanvullende gegevens kunnen daar soms uit worden gehaald als onderbouwend bewijs.
In gesprek met het IOH is overeengekomen dat ook vanuit hun kantoor aanvragers worden
geadviseerd om zich met het VBV in verbinding te stellen zodat de kans op een succesvolle
afhandeling zo groot mogelijk zal zijn indien gebruik wordt gemaakt van de expertise van
het kantoor Weber.
Aanvragen voor het gettopensioen gaan terug tot 1997. Indien een rechthebbende na 2002 is
overleden kunnen erfgenamen nog recht doen gelden op de back pay. Een eventuele achterblijvende partner kan echter ook nog recht hebben op 70% van de maandelijkse pensioenuitkering met dien verstande dat zo’n aanvraag binnen een jaar na het overlijden moet worden
ingediend.
Rond 13.15 uur werd de bijeenkomst beëindigd met een “tot volgend jaar!”
Verslag Eddy Neter

