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Voorzittersmemo

VBV trekt aan vele touwtjes

De jaarvergadering. Het is altijd een genoegen om u te zien en
met u van gedachten te wisselen over wat het VBV is, moet doen,
wat het naar buiten toe moet uitstralen en wat uw solidariteit is
naar het bestuur. Juist door de achter ons liggende periode, die
voor ons niet eenvoudig was, is het bestuur blij met het grote vertrouwen dat u in ons heeft gesteld. Het was goed om enige van
onze Israëlische leden te mogen verwelkomen. Als altijd gaat onze
dank uit naar de voortreffelijke hulp die de medewerkers van PUR
bieden aan diegene die daar behoefte aan hebben. De jaarvergadering is bij uitstek de gelegenheid om na afloop een persoonlijk
onderhoud te hebben met een lid van de PUR-delegatie.
Onze bezigheden sinds de jaarvergadering:

De Pensioen en Uitkeringsraad
Wij zijn tweemaal bij de Pensioenen Uitkeringsraad geweest. De eerste
maal was ten behoeve van onze
Israëlische, Amerikaanse en andere
buitenlandse leden om nogmaals uiteen te zetten dat in sommige gevallen de problemen rond de stijging
van de prijsindex in het dollargekoppelde buitenland de pan uit rijzen.
Aangezien de WUV een geïndexeerde uitkering is vinden wij dan ook
dat de PUR deze problematiek moet
onderkennen en daar ten spoedigste
een passende oplossing voor moet
vinden.
Ook werd voorgesteld om de rekeningen ten behoeve van de bejaardenhuizen in Israël rechtstreeks te
betalen, met dien verstande dat de
Bituach Leumi en het eigen pensioen via een volmacht direct aan de
PUR worden overgemaakt. Over
beide onderwerpen zal nader contact
zijn. Het tweede bezoek aan de PUR
ging hoofdzakelijk over de 10 pijnpunten van het VBV die uitvoerig in
het vorige nummer zijn behandeld.
In de volgende Info zullen wij spe-

cifiek ingaan op die punten. Mede
door onze participatie in de cliëntenraad zal men vanaf juni 2001 kunnen kiezen uit een vereenvoudigde
of uitgebreide berekeningsbeschikking.

Jappenkampen
Het bestuur heeft contact gehad met
de heer Rasch die met vele anderen
bezig is om een stichting op te richten ten behoeve van de ex-geïnterneerden van de Jappenkampen.
Zij zijn van mening dat de overheid
zich met betrekking tot de restitutie
voor deze groep zich aan de WUVcriteria dient te houden. Als u zich
hierin kunt vinden dan kunt u via
ons contact opnemen met deze stich-

ting in oprichting. Onze leden uit
voormalig Nederlands Indië adviseren wij om zich ook aan te melden
bij Pelita.

Slavenarbeid I
Hoort zegt ’t voort
Er is wat verwarring over het feit dat
velen van u, die een formulier via het
VBV hebben ingevuld ook nog zijn
benaderd door JMW. Het spreekt
voor zich dat u dit niet voor de
tweede keer hoeft te doen als u het
formulier via ons heeft ingevuld.
Verder kregen wij de mededeling
van de Claimsconference dat zij het
totale aantal aanvragen laag vinden.
Wij hebben gevraagd of zij kunnen
uitzoeken hoeveel aanvragen er vanuit Nederland zijn ontvangen. Alhoewel wij in een tijdperk leven
waarin alles is gecomputeriseerd,
gemechaniseerd en geautomatiseerd
was het voor hen vooralsnog onmogelijk om deze vraag te beantwoorden. Een feit is wel, dat ook wij vinden dat - gezien de statistieken - het
aantal aanvragen, dat via ons liep,
aan de lage kant is.
Het motto blijft: “Hoort zegt het
voort”. 11 Augustus 2001 verloopt de
termijn van aanmelding!
Na die datum worden geen aanvragen meer bij de Claimsconference in
behandeling genomen.
lees verder op pagina 2
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Slavenarbeid II
Niet geschoten altijd mis
Er zit mogelijk ruimte in de criteria
van de Claimsconference om Joodse
onderduikers ook voor vergoeding of
gedeeltelijke vergoeding uit het slavenarbeidfonds in aanmerking te
laten komen. Er dient wel te worden
opgemerkt dat de marge erg smal is
en het dus bij lange na niet zeker dat
zo’n aanvraag zal worden gehonoreerd. Er moet dus een zeer grote slag
om de arm worden gehouden. De
Claimsconference raadt die categorie
toch aan om formulieren in te vullen.
Wees echter niet teleurgesteld zijn als
het resultaat uit blijft.
Voor velen was de onderduik gelijk
aan gevangenschap en alhoewel vele
onderduikkinderen zeer liefdevol zijn
behandeld is er ook een grote groep
ondergedoken kinderen die in deze
periode erg zwaar werk heeft verricht
en soms zelfs is misbruikt.
Alleen en uitsluitend schriftelijk kunnen VBV-leden formulieren aanvragen. Vermeld duidelijk uw naam en
adres en voeg zes postzegels van 80
cent bij voor het toezenden van de
formulieren.
Bij het invullen van de formulieren is
het raadzaam om tevens uw WUVcorrespondentienummer te vermelden. Bovenstaande informatie werd
ons verstrekt via de Claimsconference die er alles aan doet om dit
erkend te krijgen. De uiteindelijke
beslissing ligt in de handen van de
Duitse overheid. Of u het gaat invullen?....De keuze is aan u. Niet geschoten, altijd mis.

Puttkammer
Het blijft een raadsel
Het VBV heeft inzake de Puttkammer gelden een tweetal brieven
geschreven om duidelijkheid te krijgen omtrent de uitbetaling aan hen
wiens naam op deze lijst voorkomt.
Anderhalf jaar geleden wist het CJO
te melden dat er zo’n 1,5 tot 2 miljoen
gulden beschikbaar zou komen en
dat er ongeveer 1000 rechthebbenden waren.
Het antwoord dat wij ontvingen was,
dat er nog geen stichting is opgericht
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die de Puttkammergelden zal moeten afhandelen omdat het CJO en
haar Adviescollege als ook het Platform Israël willen dat het thans afgezonderde bedrag toegevoegd moet
worden aan de Individuele Maror-gelden voor uitkeringen in de tweede
ronde.

Maror-uitkering en de fiscus
Opheldering Zalm
Het ministerie van financiën deelde
ons mee dat de ontvangst van de
Maror-uitkering zelf belastingvrij is.
Maar het ontvangen bedrag behoort
net als andere vermogensbestanddelen tot het vermogen van de gerechtigden. De opbrengst wordt op de
normale wijze in de belastingheffing
betrokken in box drie. Vanaf 2001
worden de opbrengsten van vermogen gesteld op een vast percentage
van het gemiddelde van de rendementsgrondslag op 1 Januari en 31
december. Voor zover de in 2001 ontvangen Maror-uitkering op 31 december nog in het vermogen aanwezig is,
behoort deze tot de rendementsgrondslag. Bij de PUR zal het echter
niet van invloed zijn op het vermogen, noch op de uitkering.

pen te ondernemen naar de verzekeringsmaatschappijen. Wij zullen u op
de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Motie jaarvergadering
Wordt feuilleton
Op de laatste jaarvergadering werd bij motie - het bestuur verzocht om
een brief te sturen aan het College
van Burgemeester en Wethouders
van Kerkrade (zie pagina 3) Dit n.a.v.
de rellen rond de demonstratie van
een groep Neo-nazi’s.
Deze motie werd uitgevoerd. Tevens
hebben wij een zelfde brief gestuurd
aan leden van de tweede kamer en de
minister van justitie. Om dit in alle
zuiverheid te kunnen doen hebben
wij contact opgenomen met het Anti
Fascistencomité dat de tegendemonstratie had georganiseerd. Mede op
hun gegevens hebben wij onze brief
gebaseerd. Het is droef u te moeten
mededelen dat er door niemand op
ons protest is gereageerd. Wij zullen
onze actie voortzetten, want het kan
niet zo zijn dat wij de jongeren van
bovengenoemd comité de kooltjes uit
het vuur laten halen terwijl wij doen
alsof er niets aan de hand is. Wordt
vervolgd.

Meldpunt & reacties
In de Nieuwsbrief van januari plaatsten wij het verzoek om ons te informeren over eventuele berichten van
het Meldpunt Joodse Oorlogsclaims.
Positief of negatief in de zin van
beslissingen of behulpzaamheid bij
het uitzoeken van vaak onvolledige
gegevens. Ongeveer 20 mensen hebben gereageerd. Geen van hen met
een positief geluid. De belangenverstrengeling van het Meldpunt/CJO
en de stichting Sjoah (verzekeraars en
CJO) is dusdanig dat zij zelf voordeel
hebben van iedere afgewezen claim.
Na tien jaar immers vloeit tweederde
deel van het restant in de kas van het
CJO terwijl eenderde terugvloeit naar
de kas van de verzekeringen.
Een VBV-lid concludeerde enigszins
cynisch dat er zelfs wordt bespaard op
speeksel aangezien de envelop open
werd verzonden. Hoe dan ook wordt
zoiets als heel onaangenaam ervaren.
Vanuit het meldpunt ontraadt men
de betrokken claimant om zelf stap-

Contributie
Er is een aantal leden die hun contributie nog niet heeft voldaan.
Aangezien wij al onze activiteiten
daarvan moeten bekostigen, kunt u
zich voorstellen dat die financiën van
levensbelang zijn voor ons voortbestaan. Wij verzoeken u dringend om
alsnog aan uw verplichtingen te voldoen. Bijgesloten vindt u een acceptgiro die overigens aan alle leden
wordt gestuurd. Ook extra giften zijn
zeer welkom.
Ik besluit met de opmerking van
mevrouw Dresden van de Raadskamer WUV, die gastspreker was op
de jaarvergadering. Zij noemde het
VBV een echte Vakbond. Als zodanig
zal het bestuur blijven handelen en
optreden daar waar het noodzakelijk
is.
U mede namens de rest van het bestuur een fijne zomer toewensend,

Belasting
2001
Tot en met 2000 werd belasting
berekend over het inkomen of uitkering na aftrek van een z.g.
belastingvrije voet. Meestal werd
men ingedeeld in tariefgroep 2.
Met twee inkomens (b.v. WUV en
een pensioen) was het noodzakelijk
om te worden ingedeeld in tariefgroep 0 of 1. Dit om nabetaling van
belasting te voorkomen. Door wijziging van het belastingstelsel per
één januari 2001 is er geen
belastingvrije voet meer, maar een
heffingskorting. Dat houdt in dat
belasting wordt berekend en daarna verlaagd met de ‘algemene heffingskorting’.

WUV uitkering,
AOW en/of ander pensioen
De uitkeringsinstanties zullen
doorgaans - als u deze uitkeringen
ook al in vorige jaren had - rekening houden met de heffingskorting. Kijk dus op uw berekeningsbeschikking en op de papieren van
uw pensioenen of er rekening
wordt gehouden met de heffingskorting. Het is aan te bevelen de
instantie waarvan u de hoogste uitkering heeft te verzoeken rekening
te houden met de heffingskorting.
De andere instantie moet worden
gevraagd GEEN rekening te houden met heffingskortingen.
Informeer ook andere inkomensbronnen. U kunt éénmalig gebruik
maken van een heffingskorting.
Feitelijk eenzelfde situatie als voor
1 januari 2001; ook toen moest
men zorgen slechts 1 keer in een
bepaalde tariefgroep te vallen. Voor
de overige wijzigingen in het
belastingstelsel raadplege men zijn
eigen adviseur.
G. Goudeketting

Onderstaande tekst werd eensluidend n.a.v. de jaarvergadering
verzonden naar: College van Burgemeester en Wethouders van
Kerkrade, Justitie te Maastricht, Leden van de Tweede Kamer, De
Minister van Justitie en het ANP
Verzonden: 25-03-2001
Aan de leden van de tweede kamer
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers in vergadering bijeen op zondag 25 maart jl. spreekt haar grote verontrusting en verbijstering uit over het optreden van de politie, tegen
de betoging van antifascistische organisaties, tijdens de demonstratie van extreem rechts, waaronder leden van in Duitsland verboden partijen, in Kerkrade op zaterdag 24 maart jl.
Het grove politiegeweld tegen de grote, vreedzame demonstratie
van anti-racisme organisaties, is ondermijnend voor de Nederlands
rechtsorde.
Het is beschamend te moeten constateren dat extreem rechtse
racistische groepen, die n.b. voornamelijk uit Duitsland kwamen,
met instemming van de rechterlijke macht en onder bescherming
van de politie, hier in Nederland kunnen demonstreren, dat in
Duitsland gezochte neo-nazi’s in Nederland kunnen onderduiken,
terwijl tegelijkertijd Duitse nazi clubs leden van politieke partijen
in Kerkrade bedreigen, door hun foto’s en prive-adressen te publiceren.
De meer dan duizend leden van onze organisatie hebben allen fascistisch en racistisch geweld aan den lijve ondervonden en daarom
doen we een dringend beroep op de fracties van de Tweede Kamer,
de regering er op te wijzen, de waakzaamheid tegen binnenlandse
en buitenlandse neo-nazi groepen te verhogen, zoals de Grondwet,
artikel 1 het voorschrijft, dat alle Nederlandse burgers bescherming
biedt tegen discriminatie.

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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Volledige notulen voor leden beschikbaar op aanvraag

Kort verslag Algemene
Ledenvergadering VBV
e openingsrede van de voorzitter wordt gevolgd door
goedkeuring van de notulen
van de jaarvergadering 2000.
De Penningmeester doet verslag en
vertelt hoe een klein batig saldo is
gecreëerd door uitstel van enige uitgaven. Wel moeten enige computers
binnenkort worden vervangen. Extra
bijdragen zijn zeer welkom. Enkele
personen hebben de jaarstukken
opgevraagd.
De Kascontrolecommissie: doet bij
monde van de heer Nieweg mede
namens mevrouw Kaplan verslag en
meldt dat geen afwijkingen en/of
onregelmatigheden werden geconstateerd, waarna décharge van de
penningmeester volgt met algehele
stemmen.
De kascontrolecommissie wordt
bedankt en herkozen (de heer Nieweg, mevrouw Kaplan, reservelid de
heer van den Broeke).
De contributie 2002
Hans Vos herinnert aan het vergaderbesluit van maart 1999: contributieverhoging per 2001 en in 2002
afronding naar boven tot 30 en 15
euro voor respectievelijk een lid en
medelid. Veel overmakingen blijken
onvolledig of onjuist te worden ingevuld, dat geeft veel extra werk. Er
wordt verzocht om uiterste zorgvuldigheid en om deze boodschap aan
een ieder door te geven. Het hele
bestuur werd hierna gedechargeerd
voor het gevoerde financiële beleid.
De nieuwe bestuursleden Peggy
Duveen (2 tegenstemmen) en Max
Stuurhoofd (bij acclamatie) worden
benoemd.
De antecedenten van beiden werden
in de laatste Nieuwsbrief vermeld.
Verder meldt de voorzitter dat zij wil
terugtreden, waartegen de vergadering protesteert. Van twee nieuwe
aankomende bestuursleden is er wellicht een die de voorzittersfunctie wil
overnemen.

D
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Gerrie Goudeketting moet volgens
rooster aftreden maar stelt zich herkiesbaar. De enige tegenstem is van
zijn echtgenote!!
Enkele toekomstige acties betreffen
onder andere een internetsite in
overleg met de uitgever van de
nieuwsbrief. Gesprekken met PUR
en ministerie worden voortgezet en
er is een werkgroepje geformeerd
(Gerrie Goudeketting, Max Sturhoofd en een geïnteresseerd VBVlid) om ‘pijn’ door de wetgeving te
analyseren en dan te bepalen hoe
diverse zaken aanhangig worden
gemaakt. Ook de politiek wordt hierbij betrokken. Giora Nevo, lid en vertegenwoordiger van een aantal Israëlische leden maakt foto’s.
Tijdens de rondvraag maakt Kees
Van Praag bezwaar tegen de naam
Maror omdat dit in zijn optiek nare
associaties oproept. Hij heeft het
VBV gevraagd om zijn opmerkingen
te publiceren. Dat is niet gebeurd.
Celine van de Hoek kreeg een brief
van von Münchhausen m.b.t. formulieren en wil graag weten waar en
hoe nieuwe formulieren zijn te verkrijgen. De voorzitter legt de stand
van zaken uit omtrent von Münchhausen en meldt dat de formulieren
ook bij het VBV te verkrijgen zijn.
Mevrouw Wertheimer wil weten wat
de hardheidsclausule m.b.t. de Maror inhoudt en wil weten hoe en
wanneer die worden toegepast.
Koekoek meldt dat hierover dat
alleen tegen het overheidsgedeelte
bezwaar kan worden gemaakt voor
het andere private gedeelte moet
men naar de rechter.
Voorzitter antwoordt dat het VBV de
Marorstichting niet is maar wel van
mening is dat men redenen voor
afwijzing behoort te geven.
Rifka Cohen is zeer verontrust over
de gebeurtenissen, m.b.t. neo-nazi’s
en tegenstanders daarvan, gisteren
in Kerkrade en vraagt of het VBV die

verontrusting wil onderstrepen.
Wordt met applaus beloond. Er
wordt besloten om in de pauze een
motie op te stellen, na de pauze voor
te lezen en die aan het gemeentebestuur van Kerkrade alsmede aan de
publiciteitsmedia te zenden
Frederik van Baalen komt uit voormalig Nederlands Indië. Er is te weinig aandacht voor de oud Nederlands
Indië-mensen vergeleken met de
joden. Het gaat in hoofdzaak over het
Gebaar dat men in de Indische gemeenschap de tegoeden noemt.
Wellicht belangrijk voor het VBV en
de Indische leden in het bijzonder
om haar bij te staan, waardoor het
VBV ook voor deze groep oud
Nederlands Indië-mensen meer kan
betekenen.
Voorzitter geeft F.v.B. gelijk en meldt
dat het VBV haar best heeft gedaan
en de nek wel degelijk heeft uitgestoken maar negatieve ervaringen heeft.
Zij vraagt om de route die moet worden gevolgd t.b.v. de groep Nederlands Indië.
Mevrouw Bresser vindt het juist om
stelling te nemen tegen fascisme en
stelt het probleem van het encanailleren van het koningshuis met een
clan van fascisten.
Loek de Liever uit Amersfoort meldt
dat de Stichting Onbekende Kinderen (SOK) is opgericht. Hij vraagt
naar het slavenarbeidfonds versus
jonge kinderen uit de kampen.
Voorzitter kan geen zekerheid geven
maar het lijkt rechtvaardig dat ook de
kampkinderen een uitkering krijgen.
Max Sturhoofd wil dat ook de
Indische groep zich bij het VBV
thuis voelt en dat hun belangen worden behartigd en onderschrijft de
bovengenoemde uitspraken inzake
Nederlands Indië.
Om 12.30 uur sluit
de voorzitter de vergadering.

Samenvatting toespraak Hans Dresden, 25 maart

De PUR; haar houding en werkwijze
Mevrouw Dresden, voorzitter Raadkamer WUV, gaf haar visie
over de PUR en de uitvoeringspraktijken na afloop Algemene
Ledenvergadering VBV. Hier volgt de samenvatting.
Zowel het Verbond - of mooier en
beter Vakbond - als de PUR houden
zich bezig met de materiële verzorging
ten behoeve van oorlogsslachtoffers
van WO II. Het perspectief is verschillend. Het VBV, als vakbond, komt op
voor de slachtoffers; de PUR, voert een
wet uit die is gemaakt uit solidariteit
met de slachtoffers. Hetgeen bindt is
dat allen, werkzaam op het terrein van
de oorlogsgetroffenen, het belang van
onze doelgroep als hoogste prioriteit
stellen. Het gaat om getraumatiseerde
mensen. Om tot uiting te brengen
hoezeer iedereen zijn best doet, worden woorden als “kwaliteit”, “cliëntvriendelijkheid” en “maatwerk” regelmatig gebruikt.

Een proefschrift
Manda Broekhuis promoveerde recent
op het onderwerp “Kwaliteits management in de professioneel dienstverlenende sector” en schreef een inspirerend artikel in het blad Management &
Bestuur, jaargang 1, februari 2001.
Daarin wordt gesteld dat de professionals (werknemers van de PUR) en de
afnemers (cliënten van de PUR) van
elkaar afhankelijk zijn. De PUR en afnemers hebben een relatie met elkaar
die dient te worden ingekleurd met
respect, vertrouwen, het elkaar kennen
en zelfs mogen als persoon. Om een
goede relatie te realiseren moet ieder
zich bewust worden van de beelden
die men van elkaar heeft. De beelden
moeten transparant worden gemaakt.
Aldus Broekhuis.
Afgezet op de gemeenschappelijk taak
staat de PUR dan voor ‘professionals’
en het VBV voor ‘bemiddelaar van de
doelgroep’. Het lijkt van belang om de
beeldvorming ten opzichte van elkaar,
toe te lichten.

behartiger die belangrijke punten aan
de orde stelt, zoals • heropenen van de
wet voor de na-oorlogse generatie, • de
kwestie van vergoedingen versus tegemoetkomingen, • het laten vallen van
de causaliteitseis boven de 70 jaar en •
de AOW-korting. In politiek Den Haag
wordt goed naar hen geluisterd. Een
speler dus waar rekening mee wordt
gehouden.

Dromen en realiteit
De fantasie over hoe Hans Dresden
denkt dat de VBV-leden de PUR zien:
De PUR is een instantie, die zich achter wetten verschuilt, is bureaucratisch
en legalistisch, wijst alles af en krijgt
het predikaat van streng, ondanks dat
veel wordt toegewezen, alles duurt zo
vreselijk lang en gewone mensentaal
wordt niet gesproken.
De PUR is in 1990 ontstaan als overkoepelende instantie van een aantal
wetten, zoals Wet Buitengewoon Pensioen 1940-1945, Wet Uitkeringen
Vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en
Wet Uitkeringen Burger-Oorlogslachtoffers 1940-1945. Het nieuwe logo
werd door een vertegenwoordiger van
de cliëntenraad getypeerd als “vriende-

lijk, rustig en vertrouwd”. Dat wil men
ook graag uitdragen.

Het werk
De PUR heeft 350 medewerkers die
veelal jong zijn. De werkwijze van de
PUR is als volgt: vaststelling of een
cliënt behoort tot de doelgroep, medische keuring en dan het besluit. Dit
geldt voor alle onder de PUR vallende
wetten.

De WUV zelf
Bij de WUV gaat het om vervolgden.
Wegens ras, geloof, wereldbeschouwing of homoseksualiteit tijdens de
oorlogsjaren 1940-1945 in Nederland
en op grond van Europese oriëntatie
of gezindheid in het voormalige
Nederlands-Indië. Ieder, die tot deze
doelgroep behoort en daarmee verband houdende ziekten/gebreken
heeft - causaal genoemd - , kan in aanmerking komen voor uitkeringen en
voorzieningen. De PUR is belast met
de Wetsuitvoering; de Raadskamer
WUV toetst of de Wet goed wordt toegepast. De Raadskamer heeft een aantal afspraken gemaakt over toepassing
van de Wet, mede gestoeld op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.
Dit beleid is voortdurend aan verandering onderhevig.

De beelden
Het VBV is een goed georganiseerde,
ter zake kundige club, een belangen5
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Voorzieningen
Andere tijden, andere vragen, dus
andere antwoorden. De steeds ouder
wordende doelgroep heeft andere
behoeften. Zo verschafte men soms
een wasmachine aan een cliënt, hetgeen niet meer gebeurt, omdat een
wasmachine nu tot het normale huishouden behoort en slechts dat - als
voorziening - wordt gegeven, wat als
extra kan worden beschouwd. Wél verstrekt men nu in uitzonderlijke gevallen extra hulpmiddelen voor een computer. Het beleid dient dynamisch te
zijn, maar niet grillig en willekeurig.
Een besluit voor een cliënt wordt
merendeels via een mandateringsregeling (door aangewezen medewerkers)
genomen. De Raadskamer mandateert
haar beslissingsbevoegdheid derhalve
deels aan medewerkers. In geval van
twijfel komt de zaak altijd in de
Raadskamer.

De Raadskamer WUV
Deze bestaat uit 7 raadsleden, 2 plaatsvervangende leden en een voorzitter.
De keuze-criteria zijn: • behoren zijzelf
tot de doelgroep of is daarmee affiniteit
• spreiding binnen de doelgroep (uit de
joodse groep, uit de Indische groep of
uit de kring van de Stichting ’40-’45) •
historische expertise (er zijn altijd
raadsleden die werkzaam zijn bij het
NIOD) • en de man/vrouw verhouding. De Raadskamer is verdeeld in
twee secties, die ieder wekelijks vergadert, op woensdag en vrijdag.
Daarnaast vergadert men eens per

twee maanden plenair. Het beleid
wordt telkens onder de loupe genomen en algemene zaken worden
besproken.

Beleidswijzigingen ontstaan doordat
een of meer raadsleden zich tijdens de
gevalsbesprekingen ongemakkelijk
gaan voelen ten aanzien van het
gevoerde beleid. Met alle grenzen van
de Wet én het gemaakte beleid speelt
ook een menselijke factor mee.

De sectievergadering
Per keer komen ongeveer 25 dossiers
van cliënten aan de orde. Ruim tevoren
heeft een ieder uittreksels met alle relevante gegevens. Elk dossier wordt
besproken. Minimaal zijn er twee
raadsleden en de voorzitter - ondersteund door een medewerker van de
afdeling beoordelen aanspraken - , een
medewerker van de medische dienst,
de secretaris en de plaatsvervangend
secretaris. De secretaris is de continue
factor ten aanzien van het beleid en
bewaakt dat de besluitvorming in beide
secties congruent is. Deze is daarmee
“de ogen en oren” van de Raadskamer
en begeleidt de dagelijkse gang van
zaken. Raadsleden en voorzitter
nemen besluiten, de anderen hebben
een adviserende stem. Tekenend voor
de sfeer tijdens de besprekingen is, dat
er zelden wordt gestemd. Het is spreken en horen, wikken en wegen.
Langzaam komen de contouren van
een beslissing boven drijven. De notulen zijn basis voor de beschikking, die
men per brief verstuurt.

De afwegingen
Beslissingen moeten binnen de grenzen van de wet zijn. Daarbinnen is een
eigen beleid, de spelregels. Maar er is
bevoegdheid om het beleid te veranderen. Dit kan in de plenaire vergadering.

De mens achter de voorzitter
Hans Dresden is geboren in 1940 te
Amsterdam, als oudste dochter in een
geassimileerd joods gezin. Zij duikt als
drie-jarige onder. Ouders en zusje
keerden terug; grootouders en vele
anderen waren vermoord. De draad
van het “gewone” leven werd opgepakt. Het devies was “Niet omkijken,
opbouwen en heel hard werken”. Over
de oorlog werd niet gesproken.
Zij trouwde, kreeg twee zonen en is
later gescheiden. Zij hertrouwde met
een man met twee geadopteerde
zonen. Zij werkte als docente op de
school voor Maatschappelijk Werk en
later op de Voortgezette Opleiding
voor Maatschappelijk Werk als therapeute in vele andere functies.
Rond het 50-ste jaar was zij meer
bewust bezig met de effecten van de
oorlog en kreeg meer inzicht in haar
problematiek.
Met therapeutische hulp werd een
evenwicht gevonden. Zij voelt zich niet
zozeer slachtoffer maar spreekt liever
over een oorlogsgetroffene. Naast alle
pijn en verdriet geeft de persoonlijke
geschiedenis haar ook kracht.
Vanuit deze achtergrond wordt de
functie van voorzitter Raadskamer
WUV uitgeoefend. Benadrukt wordt,
dat afwijzen geenszins onbegrip betekent voor de aanvrager. Het afwijzen
van een aanvraag doet soms pijn. De
wetsgrenzen zijn echter onverbiddelijk!

De Commissie van Galen
Oorspronkelijk door minister Borst
ingesteld met als doel vereenvoudiging van aanvraag- en uitkeringsprocedures; dit gezien de klachten over de
complexiteit van aanvragen en de
ondoorzichtigheid en ontoegankelijkheid van de PUR. Een gevolg was het
PUR-Rapport Kwaliteitsslag 2000.
Enkele daaruit voortvloeiend regelingen:
• Door de ontwikkeling van de zogenaamde PUR-polis hoeven cliënten
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niet langer verzekeringspolissen en
voorwaarden op te sturen. Nieuwe formulieren voorkomen overbodige rapportages en onderzoeken door toegespitste vraagstelling.
• Samen met de cliëntenraad is een
wijzigingsformulier ontworpen voor
WUV en WUBO om tijdig relevante
veranderingen door te geven, waardoor schuldstellingen en nabetalingen
verminderen. Men streeft naar invoering per 1 juli aanstaande.
• Het Bureau Cliënten Service is
geformaliseerd en meer bemand t.b.v.
ingewikkelde zaken en vragen over de
voortgang van een aanvraag.
• De beschikkingen zullen eenvoudiger worden opgesteld.

Rapport van Galen
Het blad van VBV en PUR (maart 2001)
gaf al informatie hierover. Vier wetswijzigingen zijn van invloed voor 65 jaar en
ouder:
• De arbeidsinkomsten worden niet
meer op de uitkering in mindering
gebracht • De vereveningsbijdrage is
komen te vervallen • Rondom de AOWproblematiek zijn substantiële veranderingen aangebracht • Bij een minimumgrondslag of iets daarboven is er
recht op toeslag voor de premie ziektenkostenverzekering.
Daarnaast zijn er twee wetswijzigingen
inzake bijzondere voorzieningen.
• Een vereenvoudigde medische beoordeling bij 70+ voor bepaalde voorzieningen; ook niet causale klachten mogen
meegewogen. Denk aan voorziening
huishoudelijke hulp tot een halve dag
per week, extra vakantie, kosten van vervoer voor onderhouden van sociale contacten.
• Na overlijden van een gerechtigde worden bepaalde voorzieningen onder
bepaalde condities nog enige tijd aan de
achterblijvende partner uitbetaald. Er
wordt hard gewerkt aan de uitvoering
van deze wetswijzigingen en een optimale uitkeringsverzorging.
Tenslotte verhaalt mevrouw Dresden
over haar ervaringen met de aanvraag
voor MAROR-gelden. Ook zij werd
belast met extra formulieren aangezien
zij onvoldoende bekend is bij WUV of
JMW en men wil feiten. Zij geeft daarmee aan dat er regels zijn om zich aan te
houden, hoe pijnlijk soms ook.

Van de man van de voorzitter

Impressies
Met ‘vierkante’ oogjes voor en door het computerscherm komt ook deze
nieuwsbrief voor u weer tot stand.
Flory schrijft zich een versuffing. Gerrie Goudeketting doet natuurlijk ook
een flinke duit in het zakje en Hans Vos doet op wanhoop lijkende pogingen
om alle zo noodzakelijke contributies van de leden binnen te loodsen.
Er wordt veel, er wordt heel erg veel werk voor u verzet door een handjevol
bestuursledenleden.
“Flory, Amerika aan de lijn. Claimconference. Oh, sorry, was het ’t filiaal uit
Duitsland?” “Heb je deze fax al gelezen? Kwam net binnen. Ik heb ook nog
een leuk virusje voor je computer. Cadeautje via een e-mail.”
“Flory, Antwerpen op je asofoon, of je op de gewone telefoon even wil terugbellen, want Peggy heeft net met Steinberg gesproken.”
“Flory, een VBV-lid aan de lijn, die vraagt of hij van Joop Sanders dat nieuwe
bankstel nou wel of niet van de Maror-gelden mag kopen en of die Joop iets
te maken heeft met Sanders’ meubelstad want dan krijg je vast nog wat korting.”
“Flory, iemand die vraagt of hij die baan van Hompes kan krijgen, want hij
vindt zijn WUV-uitkering zo laag en hij is 65+ dus het wordt er toch niet van
afgetrokken en of het een probleem is wanneer ie niet in het CJO zit.”
Uren, dagen, maanden en zelfs jaren inmiddels, is het hier met regelmaat een
heksenketel vol borrelende activiteiten. Leuk en soms wat minder leuk, maar
altijd spannend en vaak opgeluisterd door een bosje kleinkinderen; anders is
het te rustig.
En ik? Ik zit dicht bij dat vuurtje dat Flory brandend houdt en soms weet aan
te wakkeren tot een vuurzee. Ik zit als man van de voorzitter zelfs zo dicht bij
het vuur dat ik het er af en toe nogal warm van krijg. Mijn vingers branden
nog net niet.
Hier geldt de regel: “er komt geen brandweer”, maar: “het brandt weer”.
Oh, ja we moeten ook nog even verhuizen, de nieuwsbrief nog even regelen,
een boedelbakje huren en de kopij nog corrigeren en redigeren. Doorspreken
hoe het geheel eruit moet komen te zien, wordt het nu een boedelbak of lenen
we die vrachtauto? Geregelt is met een ‘d’. Tikfoutje. Kleindochters’ verjaardag vieren. Even naar Tilburg, redden we net, meteen in Utrecht nog even
wat dringende post in een bus laten glijden. Alles VBV wat in huize Neter de
klok slaat. Alleen oppassen, dat die klok niet terug slaat.
Met een zucht van verlichting gaan de laatste documenten per e-mail naar uitgever/drukker van de info - Robert. De klus lijkt geklaard. Wachten op de
proefdrukken, nog eens corrigeren, tussenkopjes verzinnen, vormgeven,
overleggen met het grote houvast Robert en … klaar! Op naar Schellinkhout
voor de laatste loodjes van de verhuizing. Dag Amstelveen.
En de voorzitter neem ik mee.
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Leden in
Frankrijk
In maart 2000 kwam de Kring van
Nederlandse Oorlogs- en Vervolgingsslachtoffers in Frankrijk van
de grond. De doelgroep is minder
mobiel geworden door leeftijd en
andere omstandigheden. Er kunnen soms eenzame momenten zijn
ver van kinderen, familie en oude
vrienden. Het doel van de Kring is
om elkaar in moeilijke omstandigheden bij te staan met raad en
daad. Ook het bespreken van gegevens aangaande verzekeringen,
sociale, maatschappelijke en belastingtechnische zaken, communicatiestoornissen met lokale overheden, alsmede oplossingen voor de
meest diverse problemen behoort
tot de doelstelling. Eenmaal per
jaar komen wij bij elkaar voor een
ontmoetingsdag en een gezamenlijke maaltijd, eventueel een
gastspreker met
een actueel thema en een discussiegroep.

Voor meer informatie
Alfred Adler,
Chemin du Moulin F 71290
Cuisery, tel. 03 85 40 12 94
Vanuit Nederland:
tel. 00 33 3 85 40 12 94
of e-mail: quatuoradler@aol.com

Hulp bij opname herstellingsoord
De Commissie Knelpunten Oudere Oorlogsgetroffenen heeft als doel
erkende verzetsdeelnemers, vervolgden en oorlogsgetroffenen hulp te bieden bij een tijdelijk verblijf in een herstellingsoord. Wanneer u hulp wenst
van de Commissie adviseren wij u contact op te nemen met het maatschappelijk werk van de u begeleidende instelling. Zij kunnen uw aanvraag
verder afhandelen. Heeft u geen contact met een maatschappelijk werker
van zo’n instelling of wilt u zich vooraf informeren over de mogelijkheden
dan kunt u ook zelf contact opnemen met de Commissie. Doe dat via de
Stichting Icodo, tel. nr. 030-2343436 tussen 9.00 en 13.00 uur.

Huishoudelijke hulp
Wij maken onze leden erop attent
dat de Pensioen- en Uitkeringsraad
de vergoeding voor huishoudelijke
hulp met ingang van 1 april 2001
heeft verhoogd tot ƒ 16,- per uur. Wij
adviseren onze leden de PUR bijtijds
mede te delen wanneer men voor
huishoudelijke hulp een hoger
bedrag gaat betalen dan voorheen.
Het komt nogal eens voor dat men
eenmaal (bij aanvraag) een bedrag
voor huishoudelijke hulp heeft opge-

geven en daarna nooit meer aan de
PUR heeft gemeld dat men meer is
gaan betalen voor deze hulp. De
PUR past deze bedragen niet automatisch aan bij een verhoging van
het maximumbedrag.
Dat doet zij wel als zij weten dat u
meer betaalde dan de thans maximale vergoeding. Laat de PUR dus
steeds weten als u meer voor huishoudelijke hulp moet betalen.

Bericht van de penningmeester
Ondanks mijn verzoek aan hen, die hun contributie voor het verenigingsjaar
2001 nog niet hebben voldaan om deze betaling toch vooral snel in orde te
maken, zijn er niettemin nog steeds leden die geen gevolg hieraan hebben
gegeven. Ik doe nogmaals een dringend beroep op hen om alsnog de contributie over 2001 aan ons over te maken. Het kost ons veel tijd, geld en moeite om personen aan te schrijven met een verzoek tot betaling.Tijd, geld en
moeite die wij graag voor betere zaken gebruiken. Ook zijn er leden, die een
onjuist bedrag hebben overgemaakt variërend van (ƒ 0,60 tot ƒ 55,-).
Ook deze mensen moeten wij opbellen of aanschrijven. Aan een ieder, die
bovenstaande aangaat: “Kijk of uw contributie al is betaald en of het juiste
bedrag werd overgemaakt. Zo niet: direct doen! H.M. Vos, penningmeester

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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