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Derde Lustrum VBV Ledenvergadering zondag 21 maart 1999
☛ 11.00 uur in Hotel Casa 400 Amsterdam
❊ Ochtendvergadering ❊
❊ Lunch ❊
Middag programma:
❊ Lezing Mr. A.J. Israëls, advocaat te Utrecht ❊
Na afloop receptie met drankjes en hapjes
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Het Sinai-Centrum (Europees Centrum voor
Joodse Geestelijke Gezondheidszorg en
Psychotraumabehandeling) bestaat uit:
bezoekadres:
Sinai-Ambulant
Assumburg 2
Van Nijenrodeweg
1081 GC Amsterdam
postadres:
Sinai-Ambulant
Postbus 75641
1070 AP Amsterdam
Telefoon: 020 - 30 13 730
Fax:
020 - 30 13 731
Het Sinai-Centrum heeft als doelstelling te voorzien in
een systeem van geïnteresseerde dienstverlening voor
met name de joodse bevolkingsgroep.

Sinai Centrum
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Voorzitters memo
Het is alweer een jaar geleden dat
wij bijeen waren op de vorige jaarvergadering. Het lijkt wel twee jaar,
zoveel is er gebeurd. Het is duidelijk dat het voortbestaan van het
VBV nog steeds noodzakelijk is.
Rumoer over Joodse Tegoeden en
vereenvoudiging in de uitvoering
van de WUV houden ons dagelijks
bezig.
Vanaf deze plaats wil het bestuur
de heer S. Abram gedenken die
kort na de vorige vergadering is
overleden. Als lid van de kascommissie heeft hij deze controletaak
in de achter ons liggende jaren zo
vaak met veel enthousiasme op
zich genomen. Zijn verslagen
waren altijd goed geformuleerd en
getuigden van zeer veel inleving in
de problematiek van onze organisatie. Het is een groot verlies voor ons
allen. Wij zullen hem node missen
op de jaarvergadering.
Contacten met de leden
Er zijn veel leden die ons veelvuldig
bellen voor informatie en/of hulp.
Het spreekt voor zich dat wij, alhoewel wij geen juristen of sociale
hulpverleners zijn, daar waar het
binnen onze competentie ligt helpen waar we kunnen. Dit komt
erop neer dat wij gemiddeld 50 à
60 telefoontjes per maand ontvangen waarop gereageerd moet worden. Alhoewel wij er eigenlijk niet
zijn om hulp te bieden bij de vervaardiging van bezwaar- en beroepschriften, doen wij dit niettemin. Voor de zoveelste maal maak
ik van deze plek gebruik om mijn
onbegrip uit te spreken over het feit
dat Joods Maatschappelijk Werk,
die deze hulp zou moeten leveren,
dat om bezuinigingsredenen niet
meer doet. Het VBV is hier eigenlijk niet voor dit soort werk opgericht maar wij willen de mensen
die het nodig hebben ook niet in de
kou laten staan.
Waarschijnlijk ten overvloede: het
VBV is er om druk uit te oefenen
op de overheid, om bepaalde knelpunten op te lossen en kwesties die

van gezamenlijk belang zijn, aan
de kaak te stellen. Het gaat hier
dus om het gezamenlijk nut en
niet het persoonlijke.
Contacten met de overheid
Er is een aantal gesprekken
geweest bij VWS met mevrouw
Blankert. O.a. over de Joodse
Tegoeden en de AOW-kwestie.
Voor wat die tegoeden betreft is het
duidelijk dat voor de eerste twintig
miljoen de overheid de adviezen
van de commissie Van Kemenade
heeft aangenomen. Hoezeer wij
ook hebben geprotesteerd tegen
deze gang van zaken, het heeft niet
mogen baten. Wij blijven de
mening toegedaan dat alle gelden
die boven tafel komen, verdeeld
dienen te worden onder de slachtoffers zelf en niet onder wat men
noemt ‘de Joodse Gemeenschap’.
Gezien het feit dat het grootste
gedeelte van de joodse Nederlanders bij geen enkele joodse organisatie is aangesloten, is het een
kolossale omissie om zo onzorgvuldig om te gaan met de belangen
van de vervolgingsslachtoffers. De
joodse instellingen zijn bepaald
niet armlastig en hebben bij de
liquidatie in 1972 van de Cadsu
genoeg overgehouden om hun
doelstellingen na te streven. Het
strekt hen niet tot eer dat zij er zelfs
maar over denken om geld aan te
nemen dat thuishoort bij de mensen en niet bij de organisaties.
Van de gelden afkomstig uit verzekeringen, banken, etc. heeft de
commissie Kordes, in navolging
van de commissie Van Kemenade,
gemeend te moeten beslissen dat
een geldelijke vergoeding van ruim
ƒ 48.000.000 ten goede komt aan
de Joodse Gemeenschap ten behoeve van projecten. Het VBVbestuur heeft samen met mr.
Loonstein van de Federatie Joods
Nederland gemeend een voorstel in
te moeten dienen waarin de optie
wordt gegeven om de periodieke
uitkering vrij te stellen van inkomstenbelasting. Als tweede optie heb-

Flory Neter
ben wij aangedragen om de sluiting van de wet voor de tweede
generatie ongedaan te maken.
Over de korting op AOW-uitkeringen hebben wij zoals u in de vorige
INFO hebt kunnen lezen een brief
gestuurd aan minister Borst, om de
zaak nog eens persoonlijk aan haar
uit te leggen. Zij is op ons voorstel
niet ingegaan omdat zij zich vastbijt in de letter van de wet, ook al
rammelt deze. Zij volhardt in haar
besluit om geen veranderingen in
de Wuv meer te doen aanbrengen.
Contacten met andere
organisaties en de PUR
Het bestuur heeft sinds de vorige
jaarvergadering elf maal vergaderd
en is daarnaast nog in legio subcommissies bijeen geweest. Verder
onderhielden wij o.a. contacten
met het COVVS en Centrum 4045, Stichting 1940-1945, Joods
Maatschappelijk Werk, Sinti
Zigeuners, Auschwitz-comité, de
Schalm en de PUR. Met de laatste
hebben wij zeer regelmatig contact.
Wij nemen ook deel aan de
Cliëntenraad van de PUR die zich
tot doel heeft gesteld om de uitvoering van de Wuv te toetsen op
klantvriendelijkheid. Hieruit is
voortgekomen dat er nu een nieuw
concept is voor een eenvoudiger
formulier voor de berekeningsbeschikking.
Op dit moment speelt de opdracht
die de minister aan het Adviescollege
Uitvoering Wetten voor Oorlogsgetroffenen heeft verschaft een
uiterst belangrijke rol in onze contacten met de PUR.
Waarschijnlijk ten overvloede, toch
nog even in het kort de inhoud van
de opdracht.
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Voorzitters memo
Het college heeft tot taak de minister te adviseren over de mogelijkheden tot vereenvoudiging van
procedures in het kader van de uitvoering van de wetten, zonder dat
daardoor de bestaande wetssystematiek zal worden aangetast. Wel
acceptabel zijn technische wijzigingen die noodzakelijk zijn met
het oog op de gewenste vereenvoudiging. Voor 1 april dient het college advies uit te brengen. Het
bestuur van het VBV heeft het college verzocht om een onderhoud
waarin wij onze bezwaren m.b.t.
de uitvoering van de wet uiteen
willen zetten. Het is dus duidelijk
dat de minister geen wetswijzigingen voor ogen heeft. Wij betreuren
dit uiteraard omdat wij de mening
zijn toegedaan dat het hier wetsartikelen betreft die aan broddelwerk
doen denken. Zinniger ware het
geweest om de commissie de
opdracht te geven om de wet op
realiteit, haalbaarheid, solidariteit
met de slachtoffers en uitvoering te
toetsen. Hoe kan men praten over
versoepeling van de causaliteitsnorm terwijl het juist die causaliteit is waarop deze wet is gebaseerd? Wij gaan ervan uit dat de
commissie ons, als belangenbehartigings-organisatie ook uitvoerig
zal horen. Wij zullen u als vanzelfsprekend op de hoogte houden.
Wij hebben enige malen geprobeerd de Sinti zigeuners bij ons
werk te betrekken en een afspraak
te maken met een paar afgevaardigden van hen. Tot op heden is dit
niet gelukt. Ik hoop oprecht dat dit
binnen afzienbare tijd te realiseren
valt.
Needy Victims of the Holocaust
In 1997 hebben enige Zwitserse
banken samen met de World
Jewish Restitution Organisation
een fonds gesticht t.b.v. joodse
holocaustslachtoffers die heden
ten dage onder behoeftige omstandigheden leven (Needy Victims of the Holocaust). Het fonds
voorziet in een eenmalige uitke-

ring en is bestemd voor hen die
leven onder het vastgestelde bestaansminimum. Om de criteria te
kunnen vaststellen is er in
Nederland een commissie benoemd die zich daarover heeft
gebogen. Voor Nederland hebben
zitting in de commissie afgevaardigden van het Centraal Joods
Overleg, Joods Maatschappelijk
werk, Het ondergedoken kind,
Vereniging Joodse Oorlogskinderen, The Jewish Agency,
Vereniging Na-Oorlogse generatie, Het Nederlands Auschwitz
comité en het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. Het totaal te besteden
bedrag voor Nederland is gesteld
op ƒ 1,5 miljoen. De overheadkosten worden apart vergoed. De eenmalige uitkering zal fiscaal of
anderszins onbelast zijn. Als
slachtoffer zal worden aangemerkt: hij of zij thans woonachtig
in Nederland en destijds vervolgd
in een van de landen die door de
nazi’s werden bezet. Uitgebreider
nieuws hieromtrent zal in een van
de volgende INFO’s verschijnen.
Contacten met Ajalah VBV Israël
en VBV Nederland
Op 27 januari jl. vond de eerste
jaarvergadering van Ajalah VBV
plaats in de vernieuwde samenstelling. Bij deze vergadering was
ondergetekende aanwezig. Ook
een delegatie van de PUR, bestaande uit de heer A.J. van Gils directeur, de heer Kramer hoofd afdeling buitenland, mevrouw A.R. ter
Heide secretaris van de Raadskamer WUV en mevrouw H.
Dresden voorzitter van de Raadskamer WUV. Het heeft geen zin
hier een uitvoerig verslag te doen
van de vergadering zelf, omdat het
grootste gedeelte interne zaken
betrof die alleen voor Ajalah van
belang zijn. Wat voor ons mogelijk
wel van betekenis is, zijn de uitspraken die er gedaan zijn door de
respectievelijke leden van de PURdelegatie.
De vergadering vernam dat de

PUR zich realiseert dat bij de uitvoering van de WUV allerlei
bureaucratische elementen zich
voordoen die voor de ouder wordende cliënt vaak irritant zijn.
Daarom is men al een paar jaar
bezig hierin veranderingen aan te
brengen. Over de vereveningsbijdrage merkt mevrouw Ter Heide
op dat het voor haar als juriste
moeilijk is om om de letter van de
wet heen te gaan. De wet maakt
geen uitzonderingen voor mensen
boven de 65 jaar. De vereveningsbijdrage wordt ook geheven over
werkeloosheidsuitkering, de WAO,
de uitkering Ziektewet e.d.
De heer Van Gils merkt op dat de
vereveningsbijdrage een onderwerp is dat absoluut niet is uit te
leggen aan de mensen. Net als de
dubbele aftrek AOW, dat zijns
inziens een onrechtvaardige zaak
is. Voor wat de actie van het VBV
betreft ten aanzien van deze
onrechtvaardige zaak is het goed te
horen dat de directeur van de PUR
onze mening onderschrijft.
De vragen werden van tevoren
ingestuurd naar het bestuur van
Ajalah dat deze rubriceerde voor de
PUR-delegatie. Zeer veel vragen
waren van toepassing op de specifieke Israëlische omstandigheden.
Omdat de eerstelijns gezondheidsdiensten anders in elkaar zitten
dan in Nederland zijn er zeer grote
verschillen tussen de Nederlandse
WUV-gerechtigden
en
de
Israëlische. Deze gelegenheid echter was zeer goed om de samenwerking tussen Ajalah en VBV nu
officieel vast te stellen. Wij strijden
voor dezelfde zaken en samen zijn
we goed voor zo’n 1600 leden. Een
organisatie die niet makkelijk
onder het tapijt is te vegen.
Tot slot wil ik besluiten door de
hoop uit te spreken u allen te
begroeten op onze derde lustrumjaarvergadering op zondag 21
maart a.s.
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Zondag 21 maart 1999

16de Jaarlijkse
Agenda

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op zondag 21 maart 1999 in

Hotel Casa 400, James Wattstraat 75 te Amsterdam-Oost

Aanvang van de vergadering om 11 uur precies.
Van 10 uur tot 11 uur: inschrijving en ontvangst in de koffiekamer op de bel-etage (lift
tegenover de trap) waar u een
consumptie wordt aangeboden.
Zoals gebruikelijk tijdens onze
vergaderingen zullen er mededelingen gedaan worden over
verschillende belangrijke za-

ken, zoals recente uitspraken
van de Centrale Raad van Beroep en belangrijke beslissingen van de Pensioen- en Uitkeringsraad.
Uitsluitend leden hebben toegang tot deze vergadering.
Wie nog geen lid is en wel wil
vernemen wat het VBV in het

belang van de vervolgingsslachtoffers onderneemt, kan
zich alsnog telefonisch of
schriftelijk aanmelden. Dat kan
ook vlak voor de vergadering bij
de ontvangstbalie waar de
ledenadministrateur en de penningmeester aanwezig zullen
zijn.

Hotel Casa 400 is
gemakkelijk te bereiken
Per tram, metro of bus zijn er verbindingen met het Amstelstation.
Vandaar is het via de voetgangerstunnel onder de Gooiseweg drie
minuten lopen.
Voor automobilisten geven op het
Prins Bernhardplein (het verkeersplein bij het Amstelstation) oranje
borden de route aan naar het
hotel. Voor het hotel is ruime parkeergelegenheid. Leden die vervoersproblemen hebben, kunnen
dit telefonisch doorgeven:
(020) 673 32 33. Wij zulen dan
trachten een oplossing te vinden.
Leden die bereid zijn passagier(s)
mee te nemen gelieve dit te melden
via hetzelfde telefoonnummer.
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Agenda

Agenda
jaarvergadering 1999
1. 11.00 uur. Welkomstwoord en
inleiding door voorzitter mevrouw
F. Neter.
2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

3.

Goedkeuring notulen Jaarvergadering
1998. Deze notulen treft u elders in dit
nummer aan.

4.

Verslag penningmeester.
Het financieel overzicht 1998 (met toelichting daarop en de begroting 1999) is
op aanvraag bij de penningmeester (VBV,
postbus 51316, 1007 EH Amsterdam) en
bij de ontvangstbalie verkrijgbaar.

5.

Verslag kas-controlecommissie 1998
(Leden de heer W. van Arend en mevrouw
R. R. Cohen, reserve de heer L. Nieweg).

6.

Benoeming kas-controlecommissie 1999.

7.

Vaststelling contributie over het jaar
2000. Het bestuur wil graag de vergadering horen over een eventuele (geringe)
verhoging van de contributie. Toelichting
door de penningmeester.

8.

Verkiezing bestuursleden.
Volgens het rooster moeten geen van de
zittende leden aftreden. Het bestuur heeft
de heer J. S. Koekoek bereid gevonden
zich kandidaat te stellen voor een functie
in het bestuur.
Curriculum Vitae van de heer Koekoek:
Geboren 21 juli 1937 te Amsterdam,
gehuwd. Opleiding MO Economie,
marketingmanager, Topmanagement
Program (Harvard Business School),
Strategisch Management (Nijenrode),
Loopbaan:
Marketingmanager Braun Electric Nederland B.V.
Adjunct-directeur Centraal Bureau Voor
de Couranten Publiciteit
Damiate Holding BV, directeur
Zelfstandig bureau Media Service Enterprise BV

π

π
π
π
π

Functies buiten het bedrijf:
π Voorzitter International Newspaper Promotion Association Europa
π Bestuurslid International Newspaper
Marketing Association te Washington
π Vice-voorzitter van de commissie voor
‘Marketing and Management’ bij de
Féderation International des Editeurs des
Journeaux te Parijs
π Penningmeester regionale VVV ZuidKennemerland
π Bestuurslid van de Omroepstichting Station Haarlem
π Bestuurslid stichting Grafische Stad
Haarlem
π Lid International Media Marketing Network.
***
Leden van het VBV kunnen zich eveneens
kandidaat stellen of iemand voorstellen
die zich bereid heeft verklaard te kandideren. Voorwaarde is dat de aanmelding
gesteund wordt door tenminste vier andere leden.
Aanmeldingen en alle correspondentie de
jaarvergadering betreffende, dienen uiterlijk 10 maart a.s. in ons bezit te zijn.
Adresseer:

Secretariaat VBV
Postbus 87594
1080 JN Amsterdam

9.

Toelichting van de voorzitter over de gang
van zaken en acties van het VBV met
betrekking tot de zogeheten ‘Joodse
Tegoeden’.

10.Rondvraag.
11.Enige

huishoudelijke mededelingen.
Sluiting ochtendvergadering (uiterlijk
12.25 uur).
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Jaarvergadering 1999

Lunch
Vanaf 12.30 uur staat de lunch
voor leden, genodigden en bij voldoende plaatsruimte voor geïntroduceerden gereed in verschillende
zalen van het hotel. Gezien de beschikbare
ruimte geschiedt de toewijzing voor deelneming in volgorde van aanmelding.
Voor de lunch betalen leden, wederom
dankzij een subsidie van de Gemeente
Amsterdam, de gereduceerde prijs van
ƒ 12,50 p.p. Voor introducés bedraagt de
prijs ƒ 30,-. Zie ook de aanmeldingsbon op
pagina 23.

15.15 uur tot uiterlijk 16.30.
Ter gelegenheid van het derde
lustrum VBV Ledenvergadering
biedt het bestuur alle deelnemers een receptie aan met
drankjes en hapjes.
Om 16.30 uur heeft het hotel de zaal
weer nodig voor andere doeleinden.

Let op
Op de achterpagina van deze Info is de aanmeldingskaart voor de deelnemers van de
lunch afgedrukt. U wordt verzocht deze
kaart langs de aangegeven lijnen af te knippen en als briefkaart in te zenden vóór 5
maart 1999.

Middagprogramma
Vanaf 13.45 uur vindt onder leiding van de secretaris Bob
Steinmetz het middagprogramma
plaats.
14.00 uur: Het bestuur heeft tot
zijn vreugde Mr. A. J. Israëls, advocaat te Utrecht, bereid gevonden
een inleiding te houden met als
titel ‘Rechterlijke toetsing van de
Wuv’.
+/- 14.30 uur: Gelegenheid tot het
stellen van vragen aan mr. Israëls.

+/- 15. 00 uur: Sluiting.

V
B
EAR
W
M
A
C
E
TEID DON

®

• breigoed
• lingerie
• sokken

Touwbaan 38
P.O. Box 180
2350 AD Leiderdorp
Holland
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Modelstaal BV
Schiedam
Plaatstaal op maat
Gem. 4,4 jaar

Gem. 4,8 jaar

tel: (010) 415 0366
fax: (010) 462 1167

Gem. 8,7 jaar

Gem. 32,7 jaar

Notulen 1998
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Notulen jaarvergadering
VBV gehouden op zondag
22 maart 1998 in hotel
CASA te Amsterdam

Tot onze spijt kunnen wij slechts een zeer summiere weergave geven van hetgeen op de vorige jaarvergadering is behandeld. Dit als gevolg van een technische storing waardoor de complete inhoud van de opnameband zodanig was
verminkt dat die niet kon worden afgeluisterd. Bovendien kon geen beroep
gedaan worden op de notities en het geheugen van onze trouwe notulist Joop
Beem daar hij reeds lange tijd ernstig ziek is. Deze notulen zijn derhalve tot
stand gekomen uit de aantekeningen die verschillende bestuursleden tijdens de
vergadering hebben gemaakt en wat nog uit hun geheugen kon worden opgeroepen.
Aanwezig: het voltallige bestuur.
Aan de vergadering namen 164 leden deel.

V

oor de opening van de
vergadering heeft de
heer H. Boekdrukker
gestand gedaan aan
zijn belofte, gemaakt
tijdens de vorige ledenvergadering, en heeft een fraaie voorzittershamer aan de voorzitter overhandigd.
1. Opening
Na haar welkomstwoord hield de
voorzitter Flory Neter de volgende
inleiding:
Voor mijn gevoel is het nog maar
zo kort geleden dat wij hier bijeen
waren op de vorige jaarvergadering.
Eens temeer wordt duidelijk hoe
snel de tijd gaat en dat er meer
dingen zijn te doen dan je in een
tijdseenheid kunt wegwerken. Ik
zou vaak willen dat een dag 48
uur had en de rest van de tijds-

eenheden dienovereenkomstig.
Helaas, het is niet anders en ik zal
mij dus voor de rest van mijn
leven blijven verbazen over het
voortsnellen van de tijd waar zelfs
het VBV geen invloed op kan uitoefenen. Iedere keer opnieuw
vraag ik mij af, of een jaarrede van
de voorzitter nu een terugblik
moet zijn of een blik op de toekomst. Over deze diepzinnige
vraag heb ik natuurlijk nog diepzinniger nagedacht en ben tot de
nog diepzinnigere conclusie
gekomen dat het iets van beide
moet hebben.
In het geval van het VBV zijn het
verleden, het heden en de toekomst onlosmakelijk met elkaar
verbonden, en datgene dat je als
een organisatie op de rails zet, zul
je moeten voortzetten en consolideren.

Geen wetswijzigingen?
Het feit dat de minister heeft
medegedeeld dat er aan de huidige wetten niet meer kan worden
getornd noch ten goede noch ten
kwade, heeft niet kunnen verhinderen dat wij toch de trein op de
rails hebben gezet m.b.t. wijzigingen van de wet.
Wij zijn de mening toegedaan dat
als er onrechtvaardigheden in de
wet zitten dat deze diepgaand
moet worden getoetst aan de redelijkheid en strekking daarvan. Is
de redelijkheid niet aanwezig dan
zal deze wet herzien moeten worden opdat hij daar wel aan beantwoordt.
Het kan u derhalve niet zijn ontgaan dat wij ons, in het achter ons
liggende jaar, o.a. hebben geconcentreerd op de, laten wij het voor
het gemak de dubbele aftrek
AOW noemen, en de vereve-
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ningsbijdrage. Veel vooronderzoek is daarvoor nodig geweest
om uit te zoeken wat ons stappenplan zou zijn. Veel hulp hebben
wij daarbij ontvangen van mr. C.
Steinmetz, die als doorgewinterd
jurist ons op de goede weg heeft
geholpen. Ook de basisinstellingen zoals de stichting 1940-1945,
de stichtingen Pelita en JMW hebben zich ingezet om ons ter wille
te zijn.
Uiteindelijk heeft het geresulteerd in een aantal - exact aan de
problematiek appellerende zaken die wij bij een advocaat
konden neerleggen. Die zaken
zijn nu namens een aantal cliënten ingediend bij de Centrale
Raad van Beroep. Sorteert dat
geen effect, met andere woorden
wordt dat afgewezen, dan zullen
wij de zaak verder ter toetsing
voorleggen aan de Europese
Commissie voor de rechten van
de mens.
Dit is in het kort een van de dingen dat ons erg heeft bezig gehouden. Het moge duidelijk zijn dat
hier veel kosten mee zijn
gemoeid.
Natuurlijk hebben wij de kosten
tegen de baten uitgezet en gaan
wij buitengewoon zorgvuldig om
met uw geld. Toch moge het een
ieder duidelijk zijn dat juist in
deze perioden waarin wij ons
inzetten om juist uw situatie te
verbeteren wij dringend behoefte
hebben aan uw solidariteit. Vanaf
deze plek maak ik dan ook
gebruik om een ieder op te roepen
om daar waar het mogelijk is onze
organisatie financieel te steunen.
De Club van Honderd is nog
steeds niet vol. Het spreekt vanzelf dat deze zaken ook in de voor
ons liggende periode onze grootst
mogelijke aandacht zullen hebben.
Cliëntenraad
Verder zijn wij vertegenwoordigd
in de cliëntenraad van de PUR.
Deze heeft zich tot doel gesteld
om de afstand tussen cliënten en

de PUR te verkleinen. Hetgeen in
de praktijk o.a. inhoudt dat er
wordt gewerkt aan de vereenvoudiging van ambtelijke taal en het
begrijpelijk maken van de berekeningsbeslissing. Gerrie Goudeketting is onze afgevaardigde in
deze raad.
In afgelopen periode hebben ook
de onverkwikkelijke ontwikkelingen m.b.t. de LIRO-archieven,
banktegoeden, verzekeringen,
kille overheden en ander ongerief
onze meer dan grote aandacht
gehad. Vanaf deze plaats kan ik
niet zeggen dat er erg naar ons is
geluisterd. Dit is niet te wijten aan
ons gebrek aan inspanning maar
meer aan het feit dat men ondanks onze dringende verzoeken mee te praten en te beslissen
over deze zaken - getracht heeft
ons met een kluitje in het riet te
sturen.
Geen zeggenschap
Het Centraal Joods Overleg vindt,
omdat wij niet alleen joodse leden
hebben, dat wij geen zeggenschap
hebben in hun illuster gezelschap. Het feit dat men óver ons,
maar wel zónder ons beslist, en
ondanks onze benadrukking dat
wij slechts zitting willen hebben
in dat gezelschap m.b.t. dat ene
onderwerp, heeft hen nog niet tot
andere gedachten kunnen brengen. Vanaf deze plaats wil ik nog
eens duidelijk benadrukken dat
wij niet de bedoeling hebben het
Centraal Joods Overleg een poot
dwars te zetten, maar dat voor ons
de rechten van de betrokkenen
centraal staan. Vanuit dien hoofde willen wij dan ook betrokken
zijn bij de adviezen en informatie
die vanuit die hoek weer bij de
overheid terechtkomen. Op 1 april
aanstaande hebben wij - het VBV
bestuur - een gesprek met een
delegatie van de commissie Van
Kemenade.
Ook hebben, dit onderwerp
betreffende, reeds twee gesprekken plaatsgevonden met JMW en

zal er op korte termijn een vervolggesprek plaatshebben. Verder
zal er medio april een VBV-INFO
verschijnen die geheel aan dit
onderwerp is gewijd.
Uitbreiding bestuur
Wij hebben gemeend ons bestuur
te moeten uitbreiden en hebben
Philip Mok bereid gevonden om
ons bestuur te komen versterken.
Zijn heldere geest kan ons goed
van nut zijn en bovenal zijn meedenken en opmerkingen, die hij
ons toch al regelmatig liet weten,
zijn een welkome aanvulling op
ons bestuur. Helaas is hij verhinderd om hier aanwezig te zijn, hij
had al veel eerder bindende
afspraken gemaakt, maar ik hoop
dat u uw toestemming verleent
zodat zijn kandidaatstelling gehonoreerd kan worden. Later op de
agenda komen wij hierop terug.
Ajalah VBV
Normaal gesproken maken wij op
de Jaarvergadering geen melding
van de samenwerking met Ajalah
VBV Israël. Hierop meen ik nu zij het zeer summier - een uitzondering te moeten maken. Voor
ons heeft altijd de waarde van de
gezamenlijke problematiek voorop gestaan, waardoor er met enige
regelmaat contact tussen onze
beide organisaties was.
Met vallen en opstaan ging dat
redelijk. Echter nu hebben wij
gedwongen door bestuurlijke
wanorde aldaar, ons genoodzaakt
gezien om de bestuurlijke contacten op te schorten tot zich een
goed en werkzaam bestuur heeft
gevormd. Binnenkort zal Ajalah
sinds jaren weer een vergadering
houden en zoals het zich nu laat
aanzien zal daar een nieuw
bestuur uit voortkomen. Vanaf
dat moment zullen wij onze contacten herstellen.
Kilheid
Eerder in mijn verhaal maakte ik
melding van de kilheid in het verleden van de overheden.
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Tot onze spijt moeten we helaas
constateren dat die kilheid nog
steeds aanwezig is. Ik houd er
niet van om tegen schenen te
schoppen, maar als wij bekijken
hoeveel afwijzingen er zijn en de
traagheid waarmee wordt gereageerd, zou ik wensen dat de PUR
wat meer onze cliënten zou dienen en wat minder de overheid.
Extra hulp voor een slachtoffer
boven de 75 jaar zou op redelijkheid en menselijkheid moeten
worden beoordeeld. Het kan niet
zo zijn dat, nadat de aanvraag
eerst een reeks van afdelingen
heeft gepasseerd en dienovereenkomstig lang heeft geduurd, daarop nog negatief wordt beslist. En
dan de vervolgde die drie jaar in
Auschwitz heeft gezeten en nu
intussen ook nog maagpatiënt is,
zou die geringe extra voorzieningen moeten krijgen die hij heeft
aangevraagd.
Het doet ijselijk kil aan dat de
PUR een aantal ziekten en gebreken van hem als causaal aanvaardt, maar de maagklachten
niet.
In geen enkel concentratiekamp
had men dieetvoedsel. Ik besluit
mijn openingsrede met de innige
wens dat deze wordt gezien als
een vurig pleidooi voor de redelijkheid, de vermenselijking van
de uitvoering van de wet en voor
het varen van een andere koers
waarbij de kilheid plaats maakt
voor begrip in plaats van het invaliderende karakter van deze wet
nog eens extra te benadrukken.
2. Ingekomen stukken
De secretaris leest de brief voor
van de heer Philip G. Mok waarin
deze schrijft dat hij zijn kandidaatstelling aanvaardt.
Naar aanleiding van de brief dd.
19-1-1998 (zoals gepubliceerd in
Info 42) aan minister Borst (dubbele aftrek AOW) heeft een
gesprek plaatsgevonden met de
direkteur direktie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen, mevrouw T.J.

Blankert op het ministerie van
VWS over de wetswijziging zoals
deze in 1992 tot stand is gekomen. Het VBV heeft betoogd dat
zijns inziens een belangrijk artikel vermoedelijk berust op een
foute interpretatie. Mevrouw
Blankert raadde ons een gesprek
hierover aan te vragen met minister Borst. Mr. Israels zal op ons
verzoek nagaan of deze kwestie
met vrucht kan worden voorgelegd aan de commissie voor de
Rechten van de Mens te Genève.
Tevens is het bestuur van plan om
over deze zaak met de Vaste
Commissie van de Tweede Kamer
van gedachten te wisselen.
3. Goedkeuring notulen
De heer Boekdrukker vraagt hoe
de gang van zaken is bij staking
van stemmen tijdens een bestuursvergadering. De voorzitter
deelt mede dat besloten is dat in
een dergelijke situatie de stem
van de voorzitter doorslaggevend
is.
4. Financieel verslag
De heer Boekdrukker vindt de
kosten van de jaarvergadering
hoog. De penningmeester antwoordt dat deze kosten voor een
belangrijk deel door de subsidie
van de gemeente Amsterdam
gedekt worden en voorts uit de
bijdragen van de leden. De heer
Krant geeft de penningmeester
een pluim voor het geleverde
werk.
5. Kascontrolecommissie
De heer Abram leest het verslag
van de kascontrolecommissie
voor en beveelt decharge van de
penningmeester aan. Hij doet
tevens een beroep op de leden om
lid te worden van de Club van
Honderd.
De voorzitter dankt de commissie
voor de bewezen diensten. Met
algemene stemmen wordt decharge verleend aan penningmeester
Hans Vos.

6. Benoeming Kascontrolecommissie
De heer W. van Arend en mevrouw R. R. Cohen worden door
de vergadering benoemd tot leden
van de Kascontrolecommissie
1998, reserve is de heer L.
Nieweg.
7. Vaststelling contributie 1999
De penningmeester stelt voor om
de contributie niet te verhogen en
later aan te passen als de euro in
werking treedt. Dit wordt dan 20
euro voor een lid en 10 euro voor
een partner.
Hiermee is aan de wens van de
heer Dormits voldaan. Het bedrag
wordt dan naar boven afgerond.
De heer Krant stelt voor om de
contributie met vijf gulden te verhogen. De penningmeester: ‘Ik
weet uit ervaring dat er leden zijn
die dat bezwaarlijk vinden, een
aantal leden betaalt reeds meer
dan de minimumcontributie.’
Mevrouw Cohen vraagt of mensen door wie het contributiebedrag niet kan worden opgebracht
toch lid kunnen blijven. De penningmeester zegt dat het bestuur
van mening is dat veertig gulden
per jaar ofwel nog geen ƒ 3,50 per
maand door iedereen is op te
brengen, het lidmaatschap van
een vakbond - wat het VBV bijna
is - bedraagt meer dan het tienvoudige.
De heer Boekdrukker steunt de
heer Krant in zijn verzoek tot contributieverhoging met vijf gulden
per jaar. De penningmeester legt
uit dat het iedereen vrij staat meer
te betalen dan het minimumbedrag. De heer Abram: ‘Zij die
meer willen en kunnen betalen,
kunnen altijd lid worden van de
Club van Honderd.’
Mevrouw Smid stelt voor de betalingstermijn te verschuiven
naar de maand mei. Het bestuur
ontraadt dit daar dit de kaspositie
gedurende enige maanden in
gevaar brengt. De voorzitter
ondersteunt het voorstel van de
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heer Abram.
8. Verkiezing bestuursleden
De bestuursleden J. Beem en G.
Goudeketting zijn volgens het
rooster aan de beurt om af te treden. Zij hebben zich herkiesbaar
gesteld. Bij acclamatie worden zij
herkozen.
Daar de werkzaamheden steeds
omvangrijker worden stelt het
bestuur de vergadering voor om
dit college met één lid uit te breiden. De heer Philip G. Mok heeft
zich verkiesbaar gesteld. De voorzitter geeft een opsomming van de
functies die de heer Mok in het
verleden heeft vervuld, vooral op
het journalistieke vlak. De heer
Krant heeft kritiek op de afwezigheid van de heer Mok, de voorzitter deelt mede dat de heer Mok
wegens verblijf in het buitenland
niet aanwezig kon zijn. De heer J.
Soesan vindt dat de heer Mok in
artikelen in het periodiek VBVInfo zijn politieke gezindheid niet
mag laten blijken. Mevrouw B.
van Gelder is tegen de benoeming,
eveneens vanwege diens politieke
gezindheid.
De heer Boekdrukker vindt de
wijze waarop over de heer Mok
wordt gesproken onbehoorlijk, hij

vindt het een uiterst bekwame
man. De voorzitter stelt dat
iemands politieke overtuiging niet
van belang is voor ons bestuur
maar dat alleen de vaardigheden
van een bestuurslid doorslaggevend zijn. De heer Cardozo vindt
dat er nu maar moet worden
gestemd. Met zes stemmen tegen
wordt de heer Mok door de vergadering gekozen.
9. Joodse Tegoeden
De voorzitter geeft een toelichting
over de stand van zaken met
betrekking tot de Joodse Tegoeden. Zij gaat dieper in op haar
artikel in VBV-Info nummer 42,
pagina 4. De heer Krant refereert
aan zijn brief van 18 februari 1998
en de heer Koekkoek aan zijn brief
van 6 maart 1998. Het bestuur zal
deze kwestie naar bevind van
zaken behandelen. De heer
Granaat had een vraag voor mr.
Gerard Polak maar daar deze niet
aanwezig is kan het bestuur hierop niet ingaan. De heer
Boekdrukker is van mening dat
over ons, maar zonder ons besluiten worden genomen. Hij vraagt
of het bestuur er niet voor kan zorgen dat het VBV zich duidelijker
profileert. De heer Soesan merkt

op dat hij betreurt dat het bestuur
geen contact met hem heeft opgenomen. Hij vindt dat het VBV zou
moeten samenwerken met het
Centraal Joods Overleg. De voorzitter onderbreekt zijn betoog daar
dit niet aan de orde is. Het is op
het ogenblik nog niet duidelijk
hoe de samenwerking met het
CJO zinvol zou kunnen zijn.
Niettemin heeft het VBV geprobeerd toch op een of andere wijze
te kunnen worden betrokken bij
dat overleg maar voor het CJO zijn
wij niet acceptabel daar onze vereniging ook niet-joodse leden telt.
10. Rondvraag
De heer Kamst wilde iets opmerken over een persoonlijke brief.
De heer Goudeketting vindt dat dit
geen onderwerp is voor een algemene ledenvergadering. De heer
Koekkoek herhaalt zijn vraag die
hij heeft gesteld in zijn brief aan
het VBV, om te eisen dat archieven worden geopend en toegankelijk moeten zijn voor het VBV of
zijn leden. De voorzitter meldt dat
over deze kwestie reeds contact is
opgenomen met de betreffende
instanties. De vergadering wordt
om 12.45 uur gesloten.

Naar een solidaire toekomst
Toespraak E. v.d. Wall, directeur Stichting 1940-1945
Tijdens het middagprogramma heeft de heer E. v.d Wall, directeur
1940-1945, de volgende inleiding gehouden over de toekomstige
dienstverlening van de stichting 1940-1945 met betrekking tot de
WUV.
“De Stichting 1940-1945 is
er alleen of voornamelijk
voor oud-verzetsmensen”
Dat hoor je nog wel eens iemand
zeggen. En dat is niet voor niets.
Immers: de Stichting 1940-1945
is in oktober 1944 opgericht met
als eerste doel te zorgen voor de

weduwes en de kinderen van
omgekomen verzetsmensen. De
organisaties uit het verzet die
onze stichting oprichtten wilden
niet dat de weduwes van hun
omgekomen vrienden afhankelijk
werden van de steun; zij moesten
verzorgd worden door een organisatie die ‘van hun’ was.

‘Niet zeuren’
Toen de Stichting 1940-1945 na
de bevrijding opdook kwam er
een tweede doelgroep bij: de verzetsmensen die door hun verzet
invalide geworden waren.
Verzet op zich mocht niet
beloond worden, maar men
moest wel zo goed mogelijk
schadeloos gesteld worden voor
invaliditeit. Die invaliditeit werd
toen alleen lichamelijk gezien.
Van de psychische gevolgen van
de bezetting had men toen nog
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geen kennis; het was de tijd van
‘niet zeuren, maar bouwen’.
In de jaren vijftig werd de doelgroep van de Stichting 1940-1945
uitgebreid met gijzelaars, represailleslachtoffers en Engelandvaarders. In 1974 kwam de Wet
uitkeringen vervolgingsslachtoffers, de Wuv, tot stand. Naast de
Stichting Pelita en het Joods
Maatschappelijk werk werd de
Stichting 1940-1945 een begeleidende instelling voor het behandelen van aanvragen om toekenning van een uitkering. Zo kwamen wij in contact met vervolgingsslachtoffers, Joodse, Indische, zigeuners en woonwagenbewoners. Ook maakten wij kennis
met de problematiek van de ‘tweede generatie’, de na de bevrijding
geboren mensen, die tot 1994
onder de werking van de Wuv
konden vallen.
Weinig aandacht
Tot 1991 was het werk van de
Stichting 1940-1945 voor vervolgingsslachtoffers georganiseerd
in een eigen afdeling. Het voordeel daarvan was dat het werk
voor vervolgingsslachtoffers een
eigen gezicht had, maar de nadelen daarvan waren groter. Vervolgingsslachtoffers kregen naar verhouding minder aandacht dan
oud-verzetsdeelnemers, vooral op
het terrein van het maatschappelijk werk. Eerst mochten wij
alleen aanvragers om toekenning
van een Wuv-uitkering begeleiden, later werden de teugels iets
gevierd. Tot hoever bleef onduidelijk. Het leek erop alsof verzet en
vervolging twee heel verschillende
dingen waren, terwijl het meeste
verzet zich juist tegen de vervolging door de bezetter had
gekeerd.
Verzet en vervolging zijn twee
kanten van dezelfde vreselijke
werkelijkheid, de werkelijkheid
van Nederland in de jaren van de
nazi-terreur, van de Sjoa, de
grootste ramp van deze eeuw.
In 1991 gooide het bestuur van de
Stichting 1940-1945 het roer om.

In een ingrijpende reorganisatie
werd onder meer besloten tot het
behandelen van aanvragen om
buitengewoon pensioen voor oudverzetsmensen en hun naasten en
om een Wuv-uitkering voor vervolgingsslachtoffers en hun naasten in één afdeling Aanvragen.
Het maatschappelijk werk voor
allen die tot onze doelgroep behoren kwam samen in één afdeling
Maatschappelijke Dienstverlening.
Niet de wettelijke status van een
cliënt maar de aard van de hulpvraag maakt nu uit welke hulp
geboden wordt. Het VBV trad toe
tot de Raad van Overleg van de
Stichting 1940-1945 en adviseert
nu, samen met organisaties van
oud-verzetsmensen, ons bestuur
bij het beleid.
Problemen
Maar ik zou liegen als ik u hier
zou zeggen dat er nu geen problemen meer zijn. Ons voornaamste
probleem is het feit dat het aantal
mensen voor wie wij werken,
gestaag afneemt. Het klimmen
der jaren heet dat. Twee voorbeelden.
Toen ik in 1987 bij de Stichting
1940-1945 kwam, werkten er
meer dan tweehonderd mensen.
Nu, elf jaar later, zijn dat er krap
honderd. Dit kan niet zo doorgaan zonder gevaar voor de kwaliteit van ons werk.
Als het aantal van onze cliënten
afneemt, neemt ook het aantal
maatschappelijk werkers af.
Nederland blijft even groot, dus
zitten die maatschappelijk werkers meer op de weg dan bij een
cliënt.
Daarom heeft het bestuur van de
Stichting 1940-1945 ruim drie
jaar geleden gezegd: ‘Laten wij
eens kijken naar de mogelijkheid
om de basis voor ons werk te verbreden’. Vanuit een bredere basis
kan het werk voor een slinkende
doelgroep continuïteit krijgen. Bij
andere instellingen in onze sector

was eenzelfde geluid te beluisteren.
Dit doel kan op een aantal manieren nagestreefd worden. Wij kunnen deskundigheid die bij onze
mensen aanwezig is aan anderen
ter beschikking stellen: zoeken
naar ander werk dat aan ons werk
verwant is. Daarnaast kunnen wij
samenwerking zoeken met andere instellingen die in hetzelfde
schuitje zitten als wij. Beide
wegen zijn in de afgelopen jaren
bewandeld en er worden resultaten zichtbaar. Het is niet gemakkelijk, het vergt tijd en inspanning, soms gaat er iets mis, maar
ook hier wint de aanhouder.
Niet in één hoed
Wat misgegaan is, kort geleden, is
het streven naar een gezamenlijke
uitvoering van de taken op het terrein van de aanvraagbehandeling,
juridische ondersteuning en het
maatschappelijk werk van de
Stichting Pelita, de Stichting
Burger-Oorlogsgetroffenen en de
Stichting 1940-1945. Alles in één
hoed gooien bleek een stap te ver,
nu tenminste. De Indische kant
van de Tweede Wereldoorlog is in
ons land lange tijd onderbelicht
gebleven. Daarom is het begrijpelijk dat er bij Pelita angst bestaat
voor een opgaan in een gezamenlijke organisatie. Misschien is de
tijd daarvoor nu nog niet rijp.
Uit het streven naar deze samenwerking is wèl een toenadering
tussen de Stichting 1940-1945 en
de Stichting Burger-Oorlogsgetroffenen overgebleven. Zeer binnenkort ontmoeten de besturen
van de twee instellingen elkaar
om te bezien wat wij voor elkaar
kunnen betekenen.
Dit alles doen wij om van onze
kant zo goed mogelijk waar te
maken wat wij aan onze cliënten
verschuldigd zijn. U moet op ons
kunnen blijven rekenen.
Wat ons betreft mag de bijzondere solidariteit tussen u en ons
nooit een dode letter worden.

PUR-voorzitter Huijser
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‘Het laatste jaar
van deze eeuw zit vol
uitdagingen’
Op 4 januari 1999 heeft de heer G.L.J. Huijser,
voorzitter van de Pensioen- en Uitkeringsraad, de
volgende nieuwjaarstoespraak gehouden tijdens
een zeer drukbezochte receptie in het gebouw
van de PUR.

G

raag heet ik u allen
hartelijk welkom op
alweer de negende
nieuwjaarsreceptie
van de Pensioen- en
Uitkeringsraad. Deze negende
nieuwjaarsreceptie is tevens de
laatste die in deze eeuw wordt
gehouden. Volgend jaar om deze
tijd hebben wij de drempel van
een nieuwe eeuw en zelfs van een
nieuw millennium reeds overschreden. Bij dat woord ‘millennium’ gaan er bij veel mensen
alarmbellen rinkelen, want voorlopig betekent het nieuwe millennium vooral een millenniumprobleem. Een 0 of een 1, twee posities of drie posities, het zijn
inmiddels vraagstukken geworden die een ver gaande ontwrichting van onze maatschappij kunnen veroorzaken. Volgend jaar
om deze tijd weten wij meer,
weten wij bijvoorbeeld of u in het
gebouw bent gekomen via de slagboom, of u met de lift of met de
trap naar boven bent gekomen, of
mijn microfoon werkt en of de
bitterballen net als nu in de
kokende olie liggen. Overigens
kan ik u ter geruststelling mededelen dat de werkzaamheden bij
de Raad in het kader van het millenniumprobleem goed op schema liggen. Er zijn uitputtende
inventarisaties en analyses uitgevoerd, op basis waarvan nu stap
voor stap het probleem wordt

opgelost. Op ons verzoek heeft
onze externe accountant kritisch
meegekeken bij die inventarisatie
en analyse.
Voorts zal binnenkort de
Algemene Rekenkamer in het
kader van een rijksbreed onderzoek zich een oordeel gaan vormen over de voortgang van de
millenniumaanpak bij de Raad.
Er is dan nog voldoende tijd om
de laatste problemen op te lossen.
Een belangrijke factor in dit
geheel is de invoering van het
nieuwe betaalsysteem, in de
volksmond PBB geheten, dat voor
de zomer van dit jaar gepland
staat. Een grootschalig project
waar automatiseerders en materiedeskundigen hand in hand
reeds maanden aan werken. Met
de invoering van dit nieuwe
betaalsysteem zullen tevens de
betalingen in het kader van de
Wubo niet langer via het Abp verlopen, maar rechtstreeks door de
Raad worden verricht.
Zwaar stempel
Zoals gezegd staan wij voor het
begin van het laatste jaar van deze
eeuw. Een eeuw die, zoals de
directeur dat
zo treffend
omschreef in zijn column in ons
blad ‘Aanspraak’, een zwaar stempel heeft gedrukt op het leven van
de mensen voor wie wij werken.
Niet eerder in de geschiedenis
heeft de mensheid op zo’n grote

schaal oorlogen en geweld meegemaakt als in deze eeuw. De
Tweede Wereldoorlog vormt in
velerlei opzichten een breuk, een
breuk in de geschiedenis van de
mensheid, een breuk in de twintigste eeuw, een breuk in de
geschiedenis van ons land en niet
in de laatste plaats een breuk in
het leven van hen, die op de een of
ander wijze direct met het oorlogsgeweld werden geconfronteerd. Die breuk, zo is in de afgelopen decennia gebleken, is niet
te repareren. Het is noch in het
maatschappelijk leven noch in het
persoonlijke leven mogelijk gebleken om de draad van voor de oorlog gewoon weer op te pakken en
verder te gaan waar we in 1940
gebleven waren. Zeker, er is na de
oorlog bewust of onbewust wel
gestreefd om op die manier verder te gaan.
Wederopbouw
De periode van wederopbouw was
wellicht ook gebaat bij een dergelijke houding, die maatschappelijke energie bundelde in het werken aan de toekomst met de vooroorlogse situatie als referentiepunt. Maar het falen van die benadering bleek eigenlijk al heel snel.
De vooroorlogse wereld was in
alle opzichten verdwenen, ook al
deden sommigen net alsof dat
niet zo was.
Er is de laatste tijd veel aandacht
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voor deze periode in onze
geschiedenis. Met name de
opvang van slachtoffers van de
Tweede Wereldoorlog en de aansluitende Bersiap-periode staat
volop in de schijnwerpers. De
keerzijden van de zojuist geschetste benadering zijn daarbij soms
schrijnend aan het licht gekomen. Gevoelloos en kil, zo
typeerde de Commissie-Kordes
onlangs de opvang van joodse
oorlogsslachtoffers in Nederland.
Dat lijken mij juiste bewoordingen. Ik ben ervan overtuigd dat
dezelfde typering van toepassing
is op de opvang van de slachtoffers van de Japanse bezetting
van Nederlands-Indië en van de
aansluitende Bersiap-periode, op
hun repatriëring en op hun integratie in de Nederlandse samenleving. Ook voor hun noden was
geen oog, ook zij hebben meebetaald aan hun eigen opvang, ook
zij werden geacht niet terug te
kijken maar mee te bouwen aan
het land dat velen van hen nauwelijks kenden.
Gebroken levens
Een breuk dus in het maatschappelijk leven, maar evenzeer een
breuk in het persoonlijk leven
van hen, die het oorlogsgeweld
aan den lijve hadden ondervonden. Leven werd voortleven,
voortleven met het verleden,
voortleven met een herinnering
die levend werd gehouden door
de dagelijkse confrontatie met de
gevolgen van de oorlog.
Lichamelijke beperkingen, angstdromen, herbelevingsmomenten, ze vormen de ingrediënten
van gebroken levens. En het is
die breuk die aan de basis van
onze werkzaamheden ligt. Die
breuk is, ik zei het al eerder, niet
te repareren. Waar het om gaat is
dat wij proberen het voortleven
van deze kwetsbare groep mensen zo goed mogelijk te laten
zijn, dat wij ervoor zorgen dat de
kwaliteit van dat leven, voorzover
wij daarop invloed kunnen hebben, zo hoog mogelijk is. Dat is
de taak waarvoor wij staan. Een

taak die wij uitvoeren met behulp
van allerlei wetten en regels, procedures en instructies, brieven
en formulieren, maar die wij
vooral moeten uitvoeren met ons
hart. Een belangrijk deel van de
zorg voor deze mensen is aan ons
toevertrouwd. Dat drukt zwaar op
ons en dat is begrijpelijk. De verwachtingen zijn hoog, vaak te
hoog. Van ons wordt soms verwacht dat wij de breuk, waarover
ik zojuist sprak, herstellen; dat
wij de wetten en regels verder
laten voor wat ze zijn, gelet op de
ernst van de oorlogsomstandigheden. Duidelijk maken dat dat
niet kan is vaak een moeilijke
opgave. Even moeilijk is het de
moed en het gevoel te hebben om
tot oplossingen te komen die
recht doen aan rechtvaardigheid
en menselijke waardigheid, ook
al zou de letter der wet naar een
andere uitkomst leiden. Wij handelen naar eer, naar geweten,
naar de wet en naar ons hart.
Soms gaan al die dingen niet
goed samen. Dat maakt ons werk
zo moeilijk, maar ook zo boeiend, want daarin schuilt de extra
dimensie die wij toevoegen aan
onze expertise, of die nu historisch, juridisch, medisch of
rekenkundig van aard is.
Uitdagingen
Ik ben mijn toespraak begonnen
met een zorg voor de toekomst
die voortkomt uit wat het millenniumprobleem genoemd wordt.
Maar er zijn meer zorgen. Op 8
oktober van het vorige jaar heb ik
tijdens het symposium ter gelegenheid van het jubileum van de
wetten voor oorlogsgetroffenen
gesproken over uitdagingen
rondom de wetten voor oorlogsgetroffenen. Uitdagingen die
mijns inziens voortvloeien uit de
zorg die wij hebben voor de
groep oorlogsslachtoffers. Ik heb
gepleit voor wijziging op onderdelen van de wetten, zodat de
financiële zorg voor oorlogsgetroffenen beter tot zijn recht kan
komen.

Zoals de meesten van u weten
heeft de minister inmiddels een
adviescollege ingesteld dat tot
taak heeft om de mogelijkheden
tot vereenvoudiging van de wetten te onderzoeken. Het college
is inmiddels naar zijn voorzitter
beter bekend geworden onder de
naam Commissie-Van Galen. De
Raad heeft samen met de begeleidende instellingen en de
Stichting ICODO op verzoek van
het college een inventarisatie
opgesteld van de belangrijkste
knelpunten in de wetstoepassing
en wetsuitvoering. Wij zien
gespannen en, gelet op de
samenstelling, ook met vertrouwen uit naar het advies van het
college, dat in maart aanstaande
wordt verwacht. Het zou een
grote stap vooruit zijn wanneer
een aantal belangrijke knelpunten, die samenhangen met weten regelgeving, dankzij dit traject
weggenomen kunnen worden. Ik
denk onder meer aan het strikte
vereiste van medische causaliteit
bij de toekenning van bijzondere
voorzieningen, aan de zogeheten
dubbele AOW-korting en aan de
drempel bij de toekenning van
tegemoetkomingen ingevolge de
Wubo. De Raad heeft overigens
met grote waardering kennis
genomen van de open houding
die de minister van VWS etaleert
bij het vraagstuk van vereenvoudiging van de wetten. Die houding geeft ruimte om daadwerkelijke vereenvoudigingen en verbeteringen tot stand te brengen.
BOOG mislukt
In de afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar organisatorische herschikkingen in de sector in het perspectief van het
geleidelijk teruglopen en de uiteindelijke beëindiging van de
werkzaamheden van de bij de
wetstoepassing en de wetsuitvoering betrokken organisaties. Het
is
inmiddels
genoegzaam
bekend, dat de inspanningen van
de begeleidende instellingen om
te komen tot een gezamenlijke
uitvoeringsorganisatie onder de
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PUR-voorzitter Huijser
naam BOOG geen resultaat hebben gehad. Een spijtige ontwikkeling, die enkele fundamentele
vraagstukken onbeantwoord laat.
De minister van VWS heeft in
oktober van het vorige jaar in een
brief aan de Tweede Kamer haar
beleidslijn naar aanleiding van
het mislukken van de samenwerking uiteengezet. Voorzover het
gaat om de wettelijke taken van de
begeleidende instellingen, te
weten het opstellen van de sociale
rapportages, voorziet die beleidslijn in een overheveling van de
eindverantwoordelijkheid, in termen van centrale regiefunctie,
van de sociale rapportages van de
instellingen naar de Raad.
Inmiddels is er van verschillende
kanten geageerd tegen de door de
minister op dit punt ingenomen
lijn. Dat is op zichzelf ook niet zo
verwonderlijk, want het is niet
heel erg duidelijk wat begrepen
moet worden onder de begrippen
eindverantwoordelijkheid en centrale regie. Ik permitteer mij
enkele overwegingen bij dit vraagstuk. In de eerste plaats is duidelijk dat de werkzaamheden op het
terrein van de wetten voor oorlogsgetroffenen en dus ook de
werkzaamheden verbonden aan
het opstellen van sociale rapportages afnemen en uiteindelijk eindig zijn. Er is dus reden om te kijken naar het draagvlak dat bij de
onderscheiden instellingen aanwezig is, nu en straks, voor het
uitvoeren van deze werkzaamheden. De gedachte om ook op langere termijn een dergelijk draagvlak te garanderen door bundeling van de uitvoeringscapaciteit
is in dat verband niet zo gek. Alle
betrokkenen en met name de
cliënten zelf zijn immers gebaat
bij een tijdige en kwalitatief volwaardige rapportage. Het mislukken van BOOG betekent uiteraard
nog niet dat de achterliggende
gedachte van bundeling van capaciteiten ook meteen losgelaten
moet worden. Bovendien heeft

zich tot op heden nog geen goed
alternatief aangediend. In de
tweede plaats is de huidige scheiding van cliëntbegeleiding in het
kader van de sociale rapportage
enerzijds en wetsuitvoering
anderzijds verre van ideaal. Het is
een mijns inziens te sterk doorgevoerde cesuur binnen één aanvraagproces. Voor de Raad, voor
de begeleidende instellingen en
vooral voor de cliënt zou het veel
beter zijn als sprake zou zijn van
onderscheidende taken binnen
één proces. Zowel de wetsuitvoering als de cliëntbegeleiding zouden daarbij gebaat zijn. Ik zie het
als een uitdaging voor alle betrokken partijen om daar een goede
vorm voor te vinden zonder
meteen verzeild te raken in grensincidenten of andere uitingen van
organisatiebelangen.
Sociale rapportages
In de derde plaats is het enerzijds
begrijpelijk om de sturing van de
Raad, als opdrachtgever, op de
sociale rapportages te versterken
in een situatie, waarin de daaraan
verbonden werkzaamheden afnemen en uiteindelijk zullen stoppen. Uit organisatie-oogpunt
beschouwd lijkt het me een verstandige keuze. Anderzijds vervult de sociale rapportage ook een
belangrijke rol in de beleving van
de betrokken cliënt van wat hem
of haar in de oorlog is overkomen
en welke gevolgen daarvan nog
dagelijks merkbaar zijn. Het is
belangrijk dat een deskundig
iemand dat gesprek voert, het verhaal optekent en eventueel
behulpzaam is bij het vinden van
adequate begeleiding of hulpverlening. Een dergelijke expertise is
bij uitstek aanwezig bij de begeleidende instellingen.
Prima resultaten
Ik kom tot een afronding. Het
laatste jaar van de eeuw, 2000 -1,
zit vol uitdagingen. Er wordt veel
van ons verwacht. In het afgelopen jaar hebben wij opnieuw

bewezen dat wij veel van die verwachtingen kunnen waarmaken.
Wij hebben samen met onze partners in de wetsuitvoering in 1998
over de hele linie weer prima
resultaten geboekt. De directeur
heeft daar in deze kersttoespraak
reeds het nodige over gezegd. Ook
na die toespraak is er, in de laatste
week van 1998, keihard gewerkt.
Ik wil iedereen die daaraan een
bijdrage heeft geleverd vanaf deze
plaats hartelijk danken. Zeker
gelet op de onzekerheid van onze
toekomst is dat een groot compliment waard. Ik hecht eraan om
op deze plaats ook de medewerkers van het BP-secretariaat in
Heerlen en de directie en de
medewerkers van de bedrijfseenheid Externe Administraties van
het Abp te danken voor hun goede
prestaties bij de uitvoering van de
BP-wetten. Ook daar zijn de doelstellingen ruimschoots gerealiseerd.
U weet dat mijn nieuwjaarstoespraken traditiegetrouw eindigen
met de Chinese astrologie. Op 16
februari aanstaande begint het
jaar van het Konijn. Het is voor de
Chinezen een soort tussenjaar:
een periode van rust tussen het
wilde jaar van de Tijger, dat op 15
februari eindigt, en de komst van
het jaar van de Draak in 2000.
Ik wens u en de uwen een voorspoedig en vooral gezond 1999
toe.

Let op
Op de achterpagina van
deze Info is de aanmeldingskaart voor de deelnemers van de lunch afgedrukt. U wordt verzocht
deze kaart langs de aangegeven lijnen af te knippen en
als briefkaart in te zenden
vóór 5 maart 1999.

Ministerie VWS
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Instellingsbesluit
Adviescollege uitvoering
wetten voor oorlogsgetroffenen
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
heeft op 24 november 1998 het volgende besloten:

Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder; a. de minister;
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
b. het adviescollege; het in artikel 2 bedoelde
Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen.

Artikel 6
Tot lid van het adviescollege worden benoemd:
- de heer dr. A.J. van der Leeuw te Heemstede;
- de heer mr. J.M. Loonstein te Amsterdam;
- de heer mr. G.L.M.J. Stevens te Nijmegen;
- de heer Th. F.B. Terhorst te Netersel.

Artikel 2
Er is een Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen.

Artikel 7
Het adviescollege regelt zelf zijn werkzaamheden.

Artikel 3
Het adviescollege heeft tot taak de minister te adviseren over de mogelijkheden van vereenvoudiging
van procedures in het kader van de uitvoering van de
wetten voor oorlogsgetroffenen zonder dat daardoor
de bestaande wetssystematiek zal worden aangetast.
In het advies wordt aangegeven welke maatregelen
voor deze vereenvoudiging noodzakelijk worden
geacht.
Artikel 4
1. Het adviescollege bestaat uit een voorzitter en vier
leden.
2. De minister benoemt en ontslaat de voorzitter en
de leden van het adviescollege.
3. De minister voegt het Hoofd van de Directie
Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen als ambtelijk waarnemer aan het adviescollege toe.
4. De minister voegt een medewerker van de
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen als secretaris en een medewerker als plaatsvervangend secretaris aan het adviescollege toe.
Artikel 5
Tot voorzitter van het adviescollege wordt benoemd
de heer mr. A.G. van Galen te Den Haag.

Artikel 8
Het adviescollege wordt ondersteund door een ambtelijke werkgroep, bestaande uit medewerkers van
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en medewerkers van de Pensioen- en
Uitkeringsraad.
Artikel 9
De voorzitter en de leden van het adviescollege ontvangen een vergoeding voor reis- en verbijfskosten
volgens de regelen voor dienstreizen die gelden voor
rijksambtenaren.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant
waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met
1 november 1998.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit
Adviescollege uitvoering wetten voor oorlogsgetroffenen.
Dit besluit zal met de toelichting in de
Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.
Toelichting op volgende pagina!
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Instellingsbesluit
Advies-college
uitvoering wetten
voor oorlogsgetroffenen
Toelichting
De afgelopen jaren hebben mij
vele signalen bereikt vanuit de
oorlogsgetroffenen-sector dat er
een toenemend aantal pensioenen uitkeringsgerechtigden is dat,
mede als gevolg van de hoge leeftijd, steeds meer problemen
ondervindt van de procedures die
de uitvoering van de wetten met
zich brengen.
Bij brief van 5 oktober 1998
(Kamerstukken II, 1998/99, 20
454, nr. 46) heb ik de Tweede
Kamer der Staten Generaal bericht dat ik mij daarom wil beraden op de vraag of vereenvoudiging van deze procedures mogelijk is en welke wettelijke of andere maatregelen daarvoor moeten
worden getroffen. Alvorens daarover nader mijn gedachten te
bepalen, wil ik mij door onafhankelijke deskundigen laten adviseren. Daartoe heb ik het
Adviescollege uitvoering wetten
voor oorlogsgetroffenen samengesteld.
Dit adviescollege heeft tot taak
mij te adviseren over de mogelijkheden van vereenvoudiging van
procedures in het kader van de
uitvoering van de wetten voor
oorlogsgetroffenen zonder dat
daardoor de bestaande wetssystematiek zal worden aangetast. Wel
acceptabel zijn technische wijzigingen die noodzakelijk zijn met
het oog op de gewenste vereenvoudiging. Ik heb het adviescollege gevraagd mij voor 1 april 1999
advies uit te brengen.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers.

Belangrijke
adressen
Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie
in- en externe betrekkingen
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam
telefoon 020-523 38 00
fax 020-523 38 00
Pensioen- en Uitkeringsraad
Postbus 9575
2300 RB Leiden
telefoon 071-535 65 00
Stichting Icodo
Maliebaan 83-87
3581 CG Utrecht
telefoon 030-234 34 36
Stichting Pelita
Postbus 85747
2508 CK ‘s Gravenhage
telefoon 070-3305111
Stichting Joods
Maatschappelijk Werk
1) de Lairessestraat
145-147
1075 HJ Amsterdam
telefoon 020-673 06 29
2) Gentsestraat 79
2587 HL ’s Gravenhage
telefoon 070-355 56 72
3) Walenburgerweg 74
3033 AG Rotterdam
telefoon 010-466 86 66
4) Nw. Ebbingestraat 46
9712 NM Groningen
telefoon 050-313 29 08

5) Parklaan 85
5613 BB Eindhoven
telefoon 040-243 45 45
6) Jansbuitensingel 32”
6811 AE Arnhem
telefoon 026-445 12 89
7) Kuipersdijk 194-196
7512 CM Enschede
telefoon 053-431 85 02
Stichting 1940-1945
Postbus 12288
1100 AG Amsterdam Z-O
telefoon 020-660 19 45
Stichting de Ombudsman
Postbus 1700
1200 BS Hilversum
telefoon 035-672 27 22
Centrale Raad van Beroep
Postbus 16002
3500 DA Utrecht
telefoon 030-236 28 11
Centrum 45
Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest
telefoon 071-515 52 42
1) Sinai-Kliniek
Postbus 66
3800 AB Amersfoort
telefoon 033-464 06 40
2) Sinai-Ambulant
Assumburg 2
van Buyenrodeweg
1081 GC Amsterdam
telefoon 020-301 37 30

☞ Correspondentie voor:
Penningmeester en ledenadministratie VBV
(opgeven lidmaatschap) uitsluitend zenden naar
postbus 51316, 1007 EH Amsterdam.
Alle andere correspondentie gelieve te zenden aan:
Secretariaat VBV, postbus 87594, 1080 JN Amsterdam.
Alle door u verstrekte gegevens worden
door het bestuur strikt vertrouwelijk behandeld.
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DAGBOEK
“Alles schreef ik op.”
Een hand gaat zoekend in een kist,
hij toont een boekje
als een kostbaar relikwie
de woorden met potlood neergeschreven
zijn haast uitgewist
Hij leest wat voor,
van moorden honger en steeds hopen.
Dan bergt hij het omslachtig op,
terwijl de tranen langs zijn wangen lopen
uit: NOOIT BEVRIJD, 1985 van Corrie van der Graaf

Getroffenen van de oorlog met Japan en de Bersiapperiode kunnen sinds jaar en dag bij Stichting Pelita
terecht. U wordt gratis geholpen bij het zoeken naar
oplossingen voor uw problemen. Zo helpen wij u
geheel kosteloos bij het doen van een aanvraag voor
WIV, WUV of WUBO. Naast deze aanvraagbegeleiding
steunt ons maatschappelijk werk u in geval van sociale of emotionele problemen. Wij zijn ons ervan
bewust, dat voor mensen, die de periode van ’42 tot
’49 in Indië hebben meegemaakt, het afscheid van
hun land en geliefden nooit volledig is geweest. Juist
hen wensen wij, bestuur, directie en medewerkers van
Pelita, een goed 1999 toe. Ook dit jaar staat onze
dienstverlening volledig tot uw beschikking. Belt of
schrijft u ons,
wij staan voor u klaar.
Ons adres is:
Stichting Pelita
Postbus 85747
2508 CK Den Haag
Telefoon: 070-3305111
(dagelijks van 9.00 tot 16.00 uur)
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J. Meerschwam B.V.
Fashion Distributors

Magen David Adom

van visitekaartje tot corporate magazines
Voor medische hulp in Israel

Rozengracht 55
1016 LS Amsterdam
telefoon 020 - 553 53 53
fax 020 - 420 68 38
e-mail: mail@mediamedia.nl
URL: www.mediamedia.nl

Wie één leven redt,
heeft een gehele wereld gered.
giro: 36 49 483 ★ bank 33.62.54.067
Stichting Magen David Adom Nederland,
Postbus 34, 3155 ZG Maasland

STICHTING ICODO
Informatie- en Coördinatieorgaan
Dienstverlening Oorlogsgetroffenen
Voor vragen op het gebied van wetten en regelingen
voor oorlogsgetroffenen, maar ook voor vragen over
zelfhulpgroepen, therapeutische hulp of maatschappelijk werk, en voor literatuur over de Tweede
Wereldoorlog en zijn gevolgen kunt u terecht bij de
Stichting ICODO.

Contributiebetaling
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Oorlogsgetroffenen, hun partners en kinderen
(ook de naoorlogse generatie) zijn welkom bij

STICHTING ICODO
Maliebaan 83
3581 CG Utrecht
Telefoon (030) 23 43 436
(9.00-13.00 uur; bibliotheek 9.00-17.00 uur)
Bezoek is - na telefonische afspraak iedere dag mogelijk.

Gelukkig hebben de
meeste leden hun contributie voor het jaar 1999
al betaald. Er zijn echter
nog altijd leden die daar
nogal laat mee zijn. Ook
gebeurt het nog veel te
vaak dat er niet het juiste
bedrag overgemaakt
wordt. Dat geeft ons extra
veel werk en kost extra
geld. Uw penningmeester
zou het erg op prijs stellen als de leden ten eerste
tijdig betalen en ten tweede het juiste bedrag overmaken. Verder doet hij
een beroep op de leden
die de contributie voor
1999 nog niet voldaan
hebben dat zo spoedig
mogelijk te doen.
H.M. Vos,
penningmeester

L I L L I A N
parfumerie drogisterij
Leidsestraat 74-76
1017 PD Amsterdam
telefoon 020-6275351/6271900
Openingstijden:
maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
zon- en feestdagen van 11.00 tot 22.00 uur
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schoonmaakartikelen

Aanmeldingsbon

AFHAALCENTRA
De Flinesstraat 26
Amsterdam
tel: 020-665 95 01
(naast de MAKRO)
&
Hijman Krimpen b.v.
Van Polanenweg 6
tel: 0180 - 51 0 572
Krimpen a/d IJssel
Het VBV heeft nog veel werk te verrichten.
Het blijkt dat nog velen behoefte hebben aan
voorlichting, toelichting of uitleg over de WUV
en uitspraken van de Centrale Raad van
Beroep. Daarom tracht het bestuur het VBVInfo vaker te publiceren. Dat is een kostbare
zaak. Hoe meer leden het VBV heeft des te
sterker wordt zijn positie. Niet alleen tegenover de instanties, maar ook financieel.

✍

Penningmeester VBV
Postbus 51316, 1007 EH Amsterdam

Aanmelding Lidmaatschap VBV
Ondergetekende wil niet aan de kant staan kijken naar wat
het VBV allemaal doet, maar wordt LID voor ƒ40,– per jaar.
Hij/zij wil ook __________ gezinsleden à ƒ 20,–
per persoon per jaar aanmelden.
Hij/zij betaalt de contributie na ontvangst van de acceptgirokaart.

Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Telefoon:
Datum:

✁

Wie dit blad leest, maar nog geen lid
is kan dat snel worden.Vul onderstaande bon in en stuur deze in een
gefrankeerde envelop naar:

Handtekening:
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Aanmelding
deelname lunch 1999
Aanmelding deelname lunch Algemene
Ledenvergadering van het VBV
op zondag 21 maart 1999.
Leden en gezinsleden betalen ƒ 12,50 pp.
Introducés ƒ 30,- pp.

Aanmeldingskaart Lunchbon Algemene Ledenvergadering 1999
Naam: ■ Dhr. ■ Mw.
Knip deze
bon langs
deze stippellijn uit en
frankeer als
briefkaart

Tel. nr:
Adres
Postcode/Plaats

✁

Lid van het VBV ■ Ja ■ Nee. Reserveer voor mij _____ lunch(es) à ƒ12,50 (lid,
gezinslid) en _____ lunch(es) à ƒ30,- (introducés) waarvan aantal Kosher _____
Het bedrag totaal ad ƒ_____ heb ik overgemaakt op:
■ Uw postbankrekening nr. 5063253,
■ bankrekening nr. 54.80.17.867
ten name van het VBV, Postbus 51316, 1007 EH Amsterdam
Deze kaart dient uiterlijk vrijdag 5 maart 1999 en uw
betaling uiterlijk woensdag 10 maart 1999 in ons bezit te zijn

FRANKEREN
ALS
BRIEFKAART

VBV
Postbus 51316
1007 EH AMSTERDAM

