Informatie over samenwerking VBV en advocatenkantoor Weber en Co
Grote werkdruk en complexiteit rond de aanvragen van het Gettopensioen hebben het VBVbestuur doen besluiten om Advocatenkantoor Weber & Co in Tel Aviv in de arm te nemen.
Die keus lijkt misschien vreemd omdat het kantoor in Tel Aviv is gevestigd maar het kantoor Weber blijkt echter sinds de 50-er jaren van de vorige eeuw hooggespecialiseerd in herstelbetalingen vanuit Duitsland; men beschikt over alle noodzakelijke expertise. Bovendien
is het kantoor geaccrediteerd bij de Duitse rechtbank; eventuele rechtszaken worden door
het kantoor zelf worden afgehandeld.
De mogelijkheid tot samenwerking deed zich voor, nadat wereldwijd in de media melding
werd gemaakt van de overeenkomst tussen het Duitse Bondsministerie en het VBV inzake
de drie Joodse wijken van Amsterdam met erkenning van de gettostatus. Kantoor Weber
bleek op zeer plezierige wijze bereid om hulp te bieden bij de te verwachten aanvragen, mogelijke afwijzingen en controle op berekeningen van pensioenen en betalingen met terugwerkende kracht.
Uitgebreid en diepgaand overleg leidden tot een overeenkomst waar het VBV-bestuur en
naar verwachting ook diegenen die zich door kantoor Weber laten vertegenwoordigen tevreden mee kunnen zijn. Reden ook om voor deze route te kiezen, is dat het VBV niet verantwoordelijk wil en kan zijn voor onterechte afwijzingen en/of onjuiste uitkeringen. Die
noodzakelijke expertise ontbreekt bij het VBV.
Duitse herstelbetalingen blijken een vak apart; een zaak voor specialisten dus!
In de onderhandelingen werd voor de afhandelingskosten van het Kantoor Weber een gereduceerd tarief bedongen voor diegenen die zich aanmelden via het VBV. Over de details
daarvan hieronder meer.
Wat houdt de overeenkomst met kantoor Weber verder in en hoe werkt dit?
1) De overeenkomst tussen kantoor Weber en VBV heeft alleen betrekking op het Gettopensioen (DRV).
2) Op een verzoek aan het VBV (info@vbvinfo.nl) worden toegezonden:
a. aanvraagformulieren,
b. een volmacht in tweevoud (voor eventueel beroep) en
c. een overeenkomst met het advocatenkantoor Weber & Co.
3) Kantoor Weber beoordeelt aan de hand daarvan de eerste aanvraag, adviseert en handelt verder af.
4) In het geval van een eerdere aanvraag welke leidde tot onterechte afwijzing biedt
kantoor Weber de mogelijkheid om in beroep te gaan. Eerst in beroep bij het Gettopensioen zelf maar zo nodig bij de rechtbank.
5) Kantoor Weber houdt het VBV op de hoogte van alle toekomstige wijzigingen inzake
DRV (gettopensioen) en BADV (gettofonds).
6) No cure no pay! Dit houdt dus in dat alleen kosten worden berekend als de inspanningen van kantoor Weber daadwerkelijk leiden tot een uitkering.
7) Aanvragers die zich melden via het VBV vallen onder de kortingsregeling. De kosten
zullen dan bedragen: 11% uitsluitend berekend over de betaling met terugwerkende
kracht. Alleen voor Israëlische ingezetenen geldt dat hierover nog belasting (VAT)
moet worden betaald.

8) Iedere aanvrager bindt zich contractueel met kantoor Weber op basis van het hierbovengenoemde punt 4). Indien nodig zorgt het VBV voor begeleiding met aanvullende
informatie het getto Amsterdam betreffende.
9) Kantoor Weber heeft voor dit doel een z.g. Dutch Desk opgericht met jurist. Er is regelmatig contact met het VBV dat dus op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van claims.
10) Kantoor Weber legt een speciaal register aan voor claims die via het VBV lopen om
reden dat het VBV niet achteraf verantwoordelijk wil worden gesteld voor afwijzingen of voor onjuiste uitbetalingen omdat het ons gewoonweg aan expertise ontbreekt.
Al deze punten werden vastgelegd in een door beide partijen getekende overeenkomst, een
‘Memorandum of Understanding’, opdat misverstanden worden uitgesloten.
Historie & Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in
einem Ghetto (ZRBG)
Sinds 1997 zijn Duitse overheidsuitkeringen beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor holocaustoverlevenden, die enige vorm van vergoeding kregen voor vrijwillig werk tijdens hun verplicht wonen in een van de getto’s van Nazi-Duitsland. Deze wet de ZRBG werd in 2002 uitgebreid.
Sinds de invoering van deze wet was de implementatie ervan problematisch. Van de rond
70.000 aanvragers werden er ongeveer 61.000 geweigerd. Een reeks van gerechtelijke uitspraken hadden de mogelijkheden voor aanvragers om uitkeringen te ontvangen flink beperkt.
Als gevolg van vonnissen van de Duitse Federale Sociale Rechtbank (‘Bundessozialgericht’)
in 2009 werden ongeveer 56.000 tienduizenden afgewezen aanvragen voor gettopensioenen
opnieuw beoordeeld door het Duitse pensioensysteem. De Nationale Pensioenraad kondigde aan dat aanvragers die alsnog in aanmerking kwamen voor een pensioen volgens deze gerechtelijke uitspraken, daarop recht hadden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2005;
dit echter met een maximum vier jaar. Aanvragers voor wie het gettofonds was geweigerd,
behoefden niet om herbeoordeling te verzoeken.
Verwachte wetswijziging
Op 25 februari 2014 heeft de Duitse Bondskanselier Merkel in een gezamenlijk perscommuniqué met de Israëlische Premier Netanyahu aangekondigd dat de ZRBG zal worden aangepast. De volgende veranderingen zullen worden doorgevoerd:
a) Zij die reeds een maandelijks gettopensioenuitkering ontvangen, zullen deze alsnog
met terugwerkende kracht ontvangen vanaf 1 juli 1997.
b) Rechten van weduwen of weduwnaars van rechthebbenden op gettopensioen gaan in
met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1997.
c) Juridisch erkende erfgenamen van overleden, rechthebbende holocaustoverlevenden
die nooit hadden aangevraagd en die na juni 2002 zijn overleden, kunnen een uitkering van de betaling met terugwerkend kracht aanvragen. Die nabetaling geldt vanaf
1997 tot het tijdstip van overlijden van de rechthebbende.
d) De in het verleden afgewezen aanvragen waartegen geen beroep is ingesteld, zouden
opnieuw beoordeeld moeten worden op maandelijkse uitkeringen en betalingen met
teugwerkende kracht.

N.B. In het kader van het gettopensioen heeft het Duitse Ministerie van Financiën in 2011
heel Amsterdam als getto erkend voor zo ver het de periode betreft van september 1941 –
september 1943. Deze aanvullende bepaling valt onder de ‘GhettoWorkers-wetgeving’.
Over het advocatenkantoor Weber & Co
Het Kantoor Weber en Co werd opgericht in 1951 en was vanaf het begin gespecialiseerd in
rechten van holocaustoverlevenden. In de zestiger jaren van de vorige eeuw procedeerden zij
om de rechten op Wiedergutmachung van de joden uit Roemenië veilig te stellen.
In de negentiger jaren heeft kantoor Weber hun expertise ingezet m.b.t. claims op Zwitserse
banken, Icheic, verzekeringszaken, Artikel 2, en het Israëlische Ministerie van Financiën.
Verder waren zij de drijvende kracht achter het Slavenarbeidfonds in 2004.
Ook fungeert kantoor Weber als externe informatiebron voor leden van de Knesset inzake
gecompliceerde problemen in relatie tot Israëlische en Duitse wetgeving.
Via Kantoor Weber hebben nu rond 30.000 Israëli’s recht verworven op een pensioen van de
Duitse overheid.
Het gettopensioen is gebaseerd op een vonnis van de Hoge Raad. Dit proces werd ook door
kantoor Weber gevoerd. Als gevolg hiervan kunnen rechthebbenden hun rechten doen gelden op dit gettopensioen vanaf juli 1997. Belangrijk is dat er op wordt toegezien dat betalingen met terugwerkende kracht daadwerkelijk en correct worden berekend en worden uitgekeerd vanaf de juiste datum.
Tenslotte
Samenvattend kan worden gesteld dat het gettopensioen per saldo belangrijker blijkt dan
het gettofonds. Voorts is het VBV-bestuur zeer ingenomen met de overeenkomst met Weber
& Co. waardoor enerzijds de financiële consequenties voor u en voor ons zijn te overzien en
anderzijds correcte uitvoering van gettopensioenen en betalingen met terugwerkende kracht
worden gewaarborgd.
Advocaatkosten vanaf aanvraag tot en met eventuele uitkeringen zijn 11% en worden berekend over alleen en uitsluitend de betaling met terugwerkende kracht; er wordt dus geen
percentage berekend over maandelijkse pensioenuitkeringen. Leidt deze bemiddeling tot
niets dan zijn er voor u geen kosten aan verbonden, oftewel ‘no cure no pay’.

