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INFO 53

februari 2001

☞ Postbus 51316 • 1007 EH Amsterdam • telefoon 020 - 673 32 33

☞ LUNCH-aanmeldingskaart
In de envelop van deze INFO vindt u de LUNCH-aanmeldingskaart. Vul de kaart in en stuur deze zo spoedig mogelijk op!

Voorzittersmemo

VBV blijft alert

Zondag 25 maart is het weer zover. De 17de Algemene Ledenvergadering. Er is veel samen te bespreken; wij hopen u weer in
grote getale te mogen verwelkomen. De ‘Joodse Tegoeden’ staan
eindelijk op de rails en wij krijgen de indruk dat de uitbetalingen op
gang zijn gekomen. Het feit dat er individueel wordt uitgekeerd,
mag het VBV - ondersteund door het Committee (USA) - op haar
conto bijschrijven. Wij hebben onze nek durven uitsteken en de
kooltjes voor alle gerechtigden daarmee uit het vuur gehaald; ook al
moest dit via een gerechtelijke procedure. Op de vorige jaarvergadering van het VBV werd dit nog eens onderstreept door een
woordvoerder van het CJO met een compliment voor het VBV dat
van meet af aan heeft gesteld: “Het geld is voor de slachtoffers”.
Wij dringen er bij de overheid op
aan om zich nu daadwerkelijk voor
de slachtoffers uit voormalig Nederlands- Indië in te zetten; om
oprechtheid te betrachten, een
inspanningsverplichting aan te gaan
en eindelijk bij de Japanse regering
af te dwingen dat de schulden met
de slachtoffers worden vereffend,
zoals dat een moderne beschaafde
mogendheid betaamt.
Hoe zit het trouwens met de verzekeringen die voor de oorlog door
deze groep werd afgesloten? Is daar
ooit iets van uitbetaald? Ligt hier
voor de overheid een belangrijke
taak? Voor de joodse groep hebben
de verzekeraars summier in de buidel getast; voor de andere slachtoffers uit WO-II zou wellicht een royaler gebaar kunnen worden gemaakt.
Er kan en mag geen verschil worden

gemaakt tussen Nederlanders en
Nederlanders. Als het de overheid
werkelijk ernst is dan zal zij zich
solidair moeten betonen en de verantwoordelijkheid op de eigen
schouders nemen. Voorafgaande
regeringen hebben uit puur opportunisme die verantwoordelijkheid
evenmin genomen en daardoor
staan zo velen nu in de kou.

PUR & VWS
Het VBV bestuur heeft in de afgelopen periode o.a. contacten onderhouden met
de PUR en het
ministerie van VWS. Daar proberen
wij regelmatig alle knelpunten aan
de orde te stellen. Verderop in deze
Info kunt u kennis nemen van de
pijlen die wij nog op onze boog hebben. Ondanks het feit dat de
minister nadrukkelijk overweegt de
wetten niet meer aan te passen zullen wij op deze punten blijven
hameren, zoals het een vakbond
betaamt. Door de aanbevelingen van
de ‘commissie van Galen’ worden
evenwel een aantal punten gewijzigd. Verderop in deze Info kunt u
over deze wijzigingen lezen. Roept
dat verhaal vragen op dan biedt de
middagsessie soelaas, want…

Na de lunch
Hebben wij mevrouw Drs. Hans
Dresden bereid gevonden om voor
ons te spreken. Zij is de voorzitter
van de Raadskamer WUV en kan
ons uitgebreid vertellen over hoe het
voorzieningentraject er na de aanbevelingen van de commissie van
Galen uit zal gaan zien en wat de
daadwerkelijke consequenties zijn.
Ik hoop u in goede gezondheid te
mogen verwelkomen op de jaarvergadering.
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Agenda-overzicht zondag 25 maart 2001

Algemene Ledenvergadering
Van 10 tot 11 uur is de inschrijving en ontvangst in de koffiekamer
hotel Casa 400 te Amsterdam (op de eerste etage tegenover de
trap), waar u tevens een consumptie wordt aangeboden.

11.00 uur

1

Opening
Welkomstwoord en inleiding van
de voorzitter Flory Neter

2 Ingekomen stukken

jaren. Verder hebben de heren
van den Berg, Behrendt en
Koekoek
medegedeeld
het
bestuur om hen moverende redenen te willen verlaten.

en mededelingen
Tijdens dit agendapunt zal de
voorzitter mededelingen doen
over ontwikkelingen en lopende
zaken.
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Notulen jaarvergadering 2000
Deze kunt u vinden in Info
nummer 50.

4 Verslag penningmeester
Het financieel verslag van 2000
en de begroting van 2001 kunt u
op aanvraag bij de penningmeester bestellen (VBV, postbus
51316 1007 EH Amsterdam). Ook
verkrijgbaar bij de balie in de ontvangsthal Casa Academica.

5 Verslag kascontrolecommissie
6 Decharge penningmeester
7 Benoeming kascontrole
commissie 2001

8 Vaststelling contributie
voor het jaar 2002

9 Bestuursleden
Secretaris Bob Steinmetz heeft te
kennen gegeven - na 12 jaar
bestuurslidmaatschap - te stoppen met zijn activiteiten. Vanaf
deze plaats willen wij hem
bedanken voor zijn inzet en het
feit dat hij zo vele jaren het
gezicht mede heeft bepaald van
de INFO. Wij wensen hem vanaf
deze plaats nog vele gezonde
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Ter versterking van onze organisatie
stellen wij de volgende twee kandidaten voor:
Mevrouw Peggy Duveen-Berkelouw
Geboren op 26-12- 1943. Opleiding :
Kweekschool voor detailhandel.
Is jarenlang werkzaam geweest als
enige vrouwelijke stationmanager
bij Air Lingus. Verder werkte zij bij
Canadian Pacific Airlines als chefstewardess en als vertegenwoordigster bij een reisbureau in New York.
Zij is getrouwd met Hans Duveen
en heeft 1 dochter.

> Hoe vind ik
Hotel Casa 400?
Adres: James Wattstraat 75,
1097 DL Amsterdam
(vlakbij het NS Amstelstation)
Telefoon Hotel Casa 400:
020 - 665 11 71

De heer Max Sturhoofd
Geboren op 2-6-1934. Opleiding:
HBS-A in Hilversum. Daarna
College in Gloucester. Heeft vele
jaren gewerkt bij het farmaceutisch
bedrijf Johnson and Johnson als
marketing supervisor. Is tot vandaag
werkzaam als onafhankelijk pensioen adviseur.
Volgens het rooster van aftreden is
Gerrie Goudeketting aan de beurt.
Hij stelt zich echter tot ons aller
vreugde weer beschikbaar.
De voorzitter, alhoewel volgens het
rooster van aftreden nog niet aan de
beurt, geeft bij deze de wens te kennen om met het voorzitterschap te
stoppen. Wij zijn met diverse mensen in overleg. Zij zal als bestuurslid
aanblijven en tot nader order als
voorzitter blijven fungeren. Leden
van het VBV kunnen zich kandidaat
stellen of worden voorgedragen.
Voorwaarde is dat de aanmelding
wordt gesteund door tenminste vier
andere leden. Schriftelijke aanmeldingen dienen in ons bezit te zijn
voor 14 maart.

Agenda-overzicht
25 maart 2001

10Toelichting van de voorzitter en
andere bestuursleden over de
komende acties van het VBV.

11 Rondvraag
12 Huishoudelijke mededelingen
En sluiting van de vergadering
(uiterlijk 12.30)

Nog steeds pijnpunten

Van Galen niet het einde
56 Jaar na het einde van WO-II en met onvoorwaardelijke solidariteit naar de slachtoffers toe, zou een bond als het VBV eigenlijk
niet meer nodig moeten zijn. Alle wetsartikelen in de WUV (Wet
Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers 1940-1945) zouden dan moeten zijn aangepast zoals wij dat graag zouden zien; de PUR
(Pensioen-en Uitkeringsraad) zou de regels soepel moeten toepassen en bij twijfelgevallen, met de hedendaagse inzichten en
ervaringen ons het voordeel van de twijfel moeten geven. Dat zou
mooi zijn en veel werk en geld besparen!

12.30 uur

Door Gerrie Goudeketting

Middagprogramma

Helaas is dit maar dagdromerij. Zover
is het nog lang niet. Zelfs nu, 56 jaar
na de catastrofe en ruim 28 jaar nadat
eindelijk een wet voor opvang van de
groep oorlogsgetroffenen tot stand
kwam, heeft deze complexe wet- en
regelgeving nog steeds een aantal bijzonder schrijnende gevolgen. De
WUV is een uiterst ingewikkeld web
van regels en voorschriften waarin
velen op een ergerlijke manier in verward zijn geraakt, met overigens nog
alle extra psychische belasting en emotionele schade van dien.

Vanaf 13.45 vindt het middagprogramma plaats.

De realiteit

Lunch
Vanaf 12.30 uur staat de lunch klaar
voor de leden - die zich daarvoor
hebben aangemeld - en de genodigden. Bij voldoende plaats is het
mogelijk introducees mee te brengen. Toewijzing voor deelneming
zal in volgorde van inschrijving
gebeuren. Prijs voor leden: ƒ 15,Prijs voor introducees: ƒ 30,-

13.45 uur

14.00 uur
Gastspreker: Mevrouw Drs. Hans
Dresden, voorzitter Raadskamer
WUV. Onderwerp: Hoe nu verder
na ‘van Galen’.

Het betreft hier weliswaar een wet die
uitgaat van een bijzondere solidariteitsplicht van de Nederlandse gemeenschap voor deze doelgroep, maar
het is geen sociale wet. Evenmin is het

een bestendige pensioenwet, zoals die
direct na de oorlog werd ingesteld voor
de groep verzetsmensen. Het is een
wet die pas lang na de oorlog op initiatief van de Tweede Kamer en na eindeloos gesteggel tot stand kwam. Pas
nu is het een wet die enigszins in overeenstemming is met de in bredere
kring verworven hedendaagse inzichten.

Evaluatie speerpunten
In Info 52 van het VBV Nieuws van
november 2000 werd een evaluatie
van speerpunten gegeven van wat in
16 jaar VBV werd bereikt. Dat artikel
eindigde met ‘Er blijft nog genoeg te
wensen over’. Wij noemden slechts
drie dingen waar wij nog aandacht aan
willen besteden, maar de woorden
‘onder andere’ waren weggevallen.
lees verder op pagina 4

14.30 uur
Gelegenheid tot vragen stellen.

15.00 uur
Sluiting.Na afloop van de middagbijeenkomst zijn enkele functionarissen van de Pensioen- en Uitkeringsraad bereid persoonlijke vragen van
VBV-leden vertrouwelijk te beantwoorden. De accommodatie zal
zodanig zijn dat men ongestoord
een gesprek kan voeren.

AFHAALCENTRA
De Flinesstraat 26
Amsterdam
tel: 020-665 95 01
(naast de MAKRO)

SCHOONMAAKARTIKELEN

Hijman Krimpen b.v.
Van Polanenweg 6
tel: 0180 - 51 05 72
Krimpen a/d IJssel
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Nog steeds pijnpunten
Solidariteit
Het hierboven bedoelde artikel krijgt
nu een vervolg met meer punten die
verbetering behoeven, wil er uiteindelijk een wet komen waarop de term
solidariteit werkelijk van toepassing is.
Daarvoor zijn wetswijzigingen nodig
maar dat zou geen bezwaar mogen
zijn. Voor het gemak zullen wij deze
punten in volgorde van wetsartikel
noemen en deze punten een volgnummer geven zodat men later gemakkelijk kan zien waar wij over spreken.
1) Artikel 3, lid 2, dat iemand gelijk kan
stellen met een vervolgde, moet ook
(weer) gelden voor personen van de
naoorlogse generatie.
2) Artikel 8.
Regelt de grondslagvaststelling.
Artikel 8, lid 4 bepaalt dat er geen rekening wordt gehouden met eventuele
bevordering of verhoging van vakbekwaamheid enz. nadat de grondslag
eenmaal is vastgesteld. Dit is onterecht. Indien men doorwerkt (al of niet
als een soort therapie) behoort de
grondslag - als men uiteindelijk niet
meer kan werken - aangepast te worden.
3) Artikel 10.
Regelt het percentage van de grondslag.
Artikel 10, lid 1b; Met ingang van
01-01-1992 werd een nieuw onderdeel
toegevoegd, waardoor plotseling het
inkomen van de partner ging meetellen voor de vaststelling van het percentage. Dit onderdeel zou weer afgeschaft moeten worden. Het is niet
meer passend bij de huidige maatschappelijke normen en waarden.
4) Artikel 19
Regelt welke inkomsten op uitkeringen
moeten worden gekort.
Artikel 19, lid 1b gaat over de AOW.
Wij vinden de regeling zoals oorspronkelijk in 1972 was gemaakt een betere,
namelijk: 80% korten omdat er - wettelijk - 20% ter vrije besteding over
moet blijven. Of eventueel 100% korten en een toeslag geven van 20% hetgeen per saldo hetzelfde is. Deze kor4

ting en toeslag moeten dan gelden
over de effectief door de uitkeringsgerechtigde ontvangen AOW, behoudens de gevallen waarbij geen 100%
AOW wordt ontvangen.
5) Artikel 19, lid 1c over inkomsten uit
vermogen. Wij vinden dat deze kortingen moeten eindigen wanneer men
dat vermogen reeds geheel heeft
‘betaald’. Dat wil zeggen dat na circa 17
jaar dat gehele vermogen al is gekort
(opgegeten).
6) Artikel 19, lid 1c. Wij vinden dat er
geen korting toegepast mag worden op
een vermogen dat uitsluitend bestaat
uit het bezit van een eigen huis waar
betrokkene zelf in woont.
7) Artikel 19, lid 3a.Wij vinden dat bij
de inkomsten die worden gelijkgesteld
met tegenwoordige arbeid niet alleen
de in de wet genoemde uitkeringen
ingevolge de Ziektewet, de Werkloosheidswet en de Wet Werkloosheidsvoorziening behoren, maar ook de
VUT en dergelijke regelingen. Tijdens
de ‘VUT-periode’ blijft men immers in
dienstverband en wordt men door de
werkgever betaald.
8) Artikel 19, lid 5c. Er moeten meer
mogelijkheden komen om vermindering van vermogen te claimen. Wij
opteren de regeling zoals voorgesteld
door het Adviescollege Uitvoering
Wetten voor Oorlogsgetroffenen
(Commissie van Galen) om een fictieve daling van het vastgestelde vermogen te korten met 5% per jaar.

9) Artikelen 20 + 21:
Artikel 20 regelt de vergoedingen en
artikel 21 de tegemoetkomingen.
Vergoedingen worden uitgekeerd
ongeacht het inkomen en bij tegemoetkomingen wordt rekening
gehouden met de draagkracht van de
uitkeringsgerechtigde. Het onderscheid tussen vergoedingen en tegemoetkomingen wordt gemaakt op
basis van resp. medische indicatie en
medisch-sociale gronden; een schemergebied waarover grote onduidelijkheid bestaat en wat bij betrokkenen
veel onbegrip en wrevel veroorzaakt.
Juridisch lijkt het niet zo moeilijk te
omschrijven, maar in werkelijkheid is
het vrijwel onmogelijk een duidelijke
grens te trekken tussen medische indicatie en medisch-sociaal wenselijk. Wij
pleiten ervoor elke voorziening als vergoeding toe te kennen en artikel 21
(behoudens zeer duidelijke indicaties)
af te schaffen. Dat is mogelijk duurder
in het begin, maar rekening houdend
met de hoge leeftijd van de WUVgerechtigden zullen deze kosten elk
jaar verminderen.
10) Artikelen 20 + 21:
Wij zouden de regering willen verzoeken de causale relatie te laten vervallen
bij de 70-plussers; dus niet alleen voor
de drie veel gevraagde voorzieningen zoals thans gaat gebeuren - maar voor
veel meer voorzieningen. De causale
relatie is met het ouder worden niet
meer aan te tonen.

Conclusie: VBV blijft alert
Het zal duidelijk zijn - gezien de ervaringen in de afgelopen jaren - dat
bovenstaande wensen niet van de een op andere dag zullen worden gerealiseerd. Het heeft tot 1998 geduurd voordat de regering de Commissie
van Galen heeft ingesteld om de wetten voor oorlogsgetroffenen te vereenvoudigen en enigszins aan te passen aan deze tijd. Maar zelfs de
betrekkelijk gematigde aanbevelingen van deze commissie heeft de regering niet allemaal overgenomen. Het zal veel tijd en moeite kosten om
deze wensen vervuld te krijgen. Die moeite willen wij met liefde investeren, maar de tijd dringt. Door de lange duur van deze processen zullen de
meesten geen profijt meer daarvan hebben. Wij zijn nog lang niet klaar.
Voor het VBV is er nog veel werk aan de winkel.

Van de Pensioen- & Uitkeringsraad

Wat verandert er in
de loop van 2001?
De aanbevelingen van de Commissie van Galen hebben ertoe
geleid dat de regering de wetten
voor oorlogsgetroffenen op een
aantal punten wil wijzigen. De
besluitvorming in het parlement
is bijna afgerond. De belangrijkste verbeteringen zijn:
1. Voor Wuv en Wubo cliënten met
een “dubbele AOW-korting” op hun
uitkeringen wordt het financieel
nadelige effect van deze korting verminderd.
2. Bij het toekennen van veelgevraagde voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, sociaal vervoer en extra
vakantie, vervalt voor cliënten van 70
jaar en ouder de eis, dat er een verband moet bestaan tussen de oorlogservaringen en de gezondheidsklachten.
3. De ziektekostentoeslag bij Wuv en
Wubo uitkeringen met een lage
grondslag wordt ook na het 65e jaar
verstrekt.
4. Voor 65-plussers zal inkomen uit
arbeid buiten beschouwing worden
gelaten voor de berekening van uitkeringen en pensioenen. Ook de aftrek
vereveningsbijdrage komt voor 65plussers te vervallen.
5. Als een cliënt komt te overlijden,
kunnen een aantal voorzieningen tijdelijk worden voortgezet ten gunste
van de partner. Het betreft voorzieningen die medebepalend zijn voor
het leefniveau van het huishouden,
en dus niet strikt aan de persoon
gebonden zijn, zoals huurbijdrage,
huishoudelijke hulp en vervoerskosten.
6. In de Wubo wordt het drempelbedrag (5% van de minimum grondslag)
voor tegemoetkomingen in de kosten
van bijzondere voorzieningen afgeschaft. Hierdoor kunnen tegemoetko-

mingen net als bij de Wuv betaalbaar
gaan worden.
7. Er komt een mogelijkheid tot
erkenning op grond van de meegemaakte oorlogsgebeurtenissen voor
personen die verder geen aanspra-

ken kunnen ontlenen aan de Wubo,
Wbp of Wiv.
8. Naast al deze veranderingen wordt
de vermogenskorting bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel
verlaagd naar 4%.

Een aantal onderwerpen kan vrijwel direct worden gerealiseerd (1 voor de
grootste groep met de “dubbele korting”, 4, 7 en 8). Onze geautomatiseerde systemen worden daar momenteel op aangepast en getest, zodat
invoering per 1 januari a.s. verwacht kan worden.
Andere onderwerpen vereisen actuele informatie van de zijde van cliënten (1 voor de kleine groep met een beperking Aow korting, 6 m.b.t.
inkomstengegevens en 3 voor wat betreft de werkelijke ziektekosten). In
het eerste kwartaal van 2001 worden cliënten hier gericht voor benaderd.
Weer andere onderwerpen vereisen een nadere uitwerking in Algemene
Maatregelen van Bestuur (2 en 5) en beleid. De invoering van deze punten zal dan in de loop van 2001 met terugwerkende kracht tot de datum
van wetswijziging plaatsvinden.
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Oproep aan allen

matie. Het spreekt van zelf dat vertrouwelijk wordt omgegaan met uw
informatie. Uw reacties zien wij met
meer dan gewone belangstelling tegemoet. U kunt reageren via e-mail:
netpol@zonnet.nl
Telefonisch: 31-(0)20-6733233
Fax: 31-(0)20-6733233 of 4415696
Schriftelijk: VBV - Postbus 87594 1080 JN Amsterdam
Iedere reactie, hoe beperkt ook,
is van harte welkom!

Regelmatig wordt het VBV-bestuur
benaderd met vragen over gelden,
die zijn gereserveerd voor restitutie
van individuele aanspraken.
Het betreft verzekeringen, LIRO,
AEX, en dergelijke. Sommige van
deze miljoenenfondsen blijven nog
vele jaren bestaan in afwachting
van… Het bestuur van het VBV
vraagt uw reactie, opdat enig inzicht

is te krijgen in de wijze van afhandeling van uw aanvragen door o.a.
de Stichtingen Shoah & Tegoeden
WO-II en geboden hulp vanuit
andere organisaties.
Gaarne uw reaktie over:
• Toewijzing zowel afwijzing;
• verkregen hulp en medewerking;
• alsmede aan u verstrekte inlichtingen over uw aanvraag tot uitkering
uit die fondsen.
Dit is voor het VBV nuttige infor-

LAATSTE NIEUWS RESTITUTIE SLAVENARBEID

Bericht van de penningmeester

Ook kampkinderen
kunnen een
aanvraag indienen

Het bestuur van het VBV verzoekt die leden, die hun contributie over het jaar 2001
nog niet hebben voldaan, dat zo spoedig mogelijk te doen. Gelukkig hebben de
meesten van u gehoor gegeven aan de oproep in de vorige Nieuwsbrief. Vergeet niet
dat - om het voortbestaan van het VBV te verzekeren - wij afhankelijk zijn van uw contributies. Met uitzondering van een kleine subsidie van de stichting Icodo heeft het
VBV geen andere inkomsten. Het VBV rekent op u.
H.M. Vos, penningmeester

Bij het ter perse gaan van deze
nieuwsbrief vernam het VBV het
volgende inzake de slavenarbeid in
Duitse concentratiekampen. Er zal
binnen twee weken een advertentie
verschijnen in de kranten om formulieren aan te vragen voor ‘restitutie slavenarbeid’.
Een vooraanstaand Amerikaans
advocatenkantoor deelde ons mee
dat het nu vrijwel zeker lijkt dat zij
die jonger waren dan twaalf jaar wel
degelijk aanspraak kunnen maken
op de bovengenoemde uitkering.
Dit in tegenstelling tot eerdere berichten, waaruit kon worden opgemaakt dat deze groep zou worden
uitgesloten.
Peggy Duveen

Maak de VBV-vuist groter! Maak uw kennissen (nu) lid! Bel of fax naar onderstaande nummer:
Telefoon: 020-673 32 33
Bank ABN-AMRO
Postbank
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Bestuursleden VBV
F. Neter .................................. voorzitter
H.M. Vos ................... penningmeester
G. Goudeketting .......... administrateur
A.L. de Leeuw..........................................
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Alle correspondentie
richten aan:
Secretariaat VBV
Postbus 87594
1080 JN Amsterdam

Fax: 020 - 6 733 233
nr. 54.80.17.867
nr. 5063 253
Opgave lidmaatschap
en betalingen richten aan:
Penningmeester VBV
Postbus 51316
1007 EH Amsterdam
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