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Voorzittersmemo

In de vorige Info hebben wij uitgebreid melding gemaakt van de Maror
en de bedragen die volgens ons nog
zouden moeten worden uitbetaald
aan de rechthebbenden. Het is inmiddels duidelijk dat er een tweede
uitbetaling zal komen. Maar met een
tweede uitbetaling van 1 1800 moet
er - volgens het VBV-bestuur - ook
nog een derde betaling komen. Het
blijft een eenvoudige rekensom:
“Het totaal te verdelen bedrag (minus de maximaal 20% voor de collectiviteit) moet uiteindelijk worden verdeeld over de doelgroep.”

joen gulden blijft 10 jaar lang gereserveerd voor directe persoonlijke
claims; dat is dus nu nog 8 jaar.
Daarna wordt het resterend bedrag
als volgt verdeeld: een derde gaat
terug naar de verzekeringsmaatschappijen en twee derde vloeit terug
in de kas van het CJO ten behoeve
van collectieve joodse doelen.
Volgens het jaarverslag van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa zijn er per november
2001 negenentachtig polissen uitgekeerd aan 193 rechthebbenden.
Het uitgekeerde bedrag bedraagt inmiddels ƒ 849.805,50.
Een eenvoudige rekensom leert dat
er dus nog ruim 19 miljoen gulden
over is. Overigens is in de bovenstaande analyse de rente over de
afgelopen twee jaar - nog zo’n slordige twee miljoen - niet meegerekend.
Het is niet aan te nemen dat er nu
nog erg veel mensen zullen zijn die
over de juiste papieren beschikken
om een geldige persoonlijke claim te
hebben. Het in de ‘pot’ achtergebleven bedrag – met rente - komt over
acht jaar dus weer retour: voor één
derde bij de verzekeringsmaatschappijen en voor twee derde bij het CJO
ten behoeve van de collectiviteit; en
dat is dan bovenop de eerder
genoemde 20%. Overigens hebben
de beide organisaties rechtstreeks
baat bij iedere claim die niet wordt
gehonoreerd. Trek uw eigen conclusie.

20% plus+plus

De PUR

Bij nadere beschouwing blijkt de collectiviteit meer te krijgen dan die
20%. Dat werkt zo: 45 miljoen gulden werd twee jaar geleden uitgekeerd door de Verzekeringsmaatschappijen. Een bedrag van 20 mil-

Met de directie van de Pensioen en
Uitkeringsraad hadden we recent
weer een gesprek. Dit geschiedt een
aantal keren per jaar. Punten, die wij

De Algemene Ledenvergadering
Kort voor de Algemene ledenvergadering krijgt u altijd een overzicht
van hetgeen wij in de afgelopen periode hebben gedaan. U kunt dan uw
vragen voor de Algemene ledenvergadering gemakkelijker voorbereiden. Wij trachten u altijd zo ‘up to
date’ mogelijk te houden door er
naar te streven de Info op zijn minst
vier maal per jaar te laten te verschijnen. Dat is het afgelopen jaar gelukt.
Gezien de vele terreinen waarop wij
actief zijn ontbrak het ons niet aan
nieuws. De Info wordt sinds het
aftreden van Bob Steinmetz geredigeerd en samengesteld door Eddy
Neter die - alhoewel geen bestuurslid
- intermediair is tussen de uitgever
en het VBV.

Maror

onlogisch of onrechtvaardig achten,
worden dan voorgelegd en dat is een
hele goede zaak. In veel van de positieve wijzigingen van de afgelopen
jaren klinkt de stem van het VBV
door.
Meer informatie over de WUV en
een nieuwe voorziening vindt u in
het artikel van Gerrie Goudeketting.

Experimentenkamp
In het kader van de slavenarbeid zullen mensen die in de experimentenkampen hebben gezeten nog een
extra invulformulier ontvangen van
Claims Conference. Dit is jammer
genoeg in het Engels. VBV-leden, die
problemen hebben met het invullen
daarvan kunnen voor hulp contact
met ons opnemen.

Slavenarbeid en CC
(Claim Conference)
Er zal volgens de CC in Frankfurt op
korte termijn een begin worden
gemaakt met het uitbetalen van de
slavenarbeidgelden. De Nederlandse
aanvragen moeten nog worden goed
bevonden. Wij hebben de CC geadviseerd om de PUR te raadplegen
omdat het grootste deel van de
Nederlandse doelgroep daar bekend
is. Het wekte onze bevreemding dat
de CC de PUR niet heeft ingeschakeld. De PUR heeft inmiddels al haar
medewerking toegezegd opdat deze
zaak zo spoedig mogelijk kan worden afgehandeld. Bij stagnatie trekken wij weer aan de bel. Wij houden
dus een vinger aan de pols. Het VBVbestuur heeft over deze zaak regelmatig contact met de CC en andere
gelijkgestemde organisaties in het
buitenland.
lees verder op pagina 2

> Algemene Ledenvergadering: Zondag 24 maart. Zie pagina 3.
Vul aanmeldingskaart in (pagina 5) en deze doe snel op de post!

Vervolg Voorzittersmemo
Het gebaar
In de vorige Info sprak ik mijn verbazing uit over het feit dat de specifieke belangenbehartigers voor hen
uit de Jappenkampen zich nooit echt
hadden gefocust op banken en verzekeringstegoeden. Ook schreef de
heer Rasch van de SV Jappenkampen
(onder zijn eigen verantwoordelijkheid) een artikel over de situatie met
betrekking tot de Jappenkampen en
‘Het Gebaar’. Hij deed daarbij tevens
een oproep tot lidmaatschap van zijn
organisatie.
Hierop werd gereageerd door de heer
Bussemaker van de Vereniging van
Kinderen uit de Japanse Bezetting en
de Bersiap 1941-1949. Hij vind dat
wij niet voldoende op de hoogte zijn
van de positie van de Indische
gemeenschap. Zijn commentaar wil
ik u niet onthouden:
—
In Februari 1998 is door de regering
de commissie van Galen opgericht,
die in Augustus 2000 haar definitieve rapport heeft laten verschijnen.
Deze commissie bestudeerde alleen
de Indische banktegoeden, verzekeringen en effecten en kwam tot de
conclusie dat de Japanners deze
intact hadden gelaten. Dat door de
Indonesische revolutie (Bersiap) en
de economische maatregelingen
van de Nederlandse-Indische regering deze tegoeden verloren gingen, cq wegsmolten door allerlei
economische maatregelen, lag buiten de onderzoeksopdracht van de
Commissie. De resultaten van dit
onderzoek waren daarom voor de
Indische gemeenschap marginaal.
Evenals de Joodse Vervolgingsslachtoffers raakte 95% van de
Nederlandse huishoudens in Nederlands Indië alle bezittingen, roerend
en onroerend kwijt. Echter niet zo
zeer door roof als wel door in
beslaglegging door Japanners en in
de Bersiap door de Indonesiërs. De
Japanse administratieve bescheiden
zijn vernietigd bij de capitulatie.
Indonesische beslagleggingen namen de vorm aan van plunderingen
en zijn dus niet gedocumenteerd. In
tegenstelling tot de situatie in
Nederland, bezit de Indische gemeenschap noch individueel noch
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collectief over bewijsmateriaal betreffende deze inbeslagleggingen.
Onze situatie lijkt daarom op die
van de Roma en de Sinti. In tegenstelling tot hen kregen wij van de
regering geen rechtsherstel maar
slechts een gebaar. Het rechtsherstel
kan pas komen als na een breed
historisch onderzoek blijkt hoe
groot de Indische verliezen waren.
De geringe hoogte van “Het Gebaar” vergeleken met het rechtsherstel van de joodse doelgroep,
Roma en Sinti resulteerde inderdaad in veel commotie binnen de
Indische gemeenschap. Deze is niet
goed te praten, maar wel begrijpelijk. Een tweede onaangename verassing betrof het interview met de
heer Rasch. Deze stichting speelt
een heel dubieuze rol aangezien zij
verdeeldheid zaait in de Indische
gemeenschap door alleen aandacht
te geven aan de claims van de
Binnenkampers. Deze waren over
het algemeen puur Nederlands, in
tegenstelling tot de gemengdbloedige buitenkampers, overigens een
veel grotere groep dan die van de
binnenkampers. Rasch gaat er daarbij volkomen ten onrechte vanuit
dat deze buitenkampers een vrij en
vrolijk leventje hadden. Zijn streven
heeft daarom een raciale ondertoon die het gevaar meebrengt van
splijting van de Indische Gemeenschap in twee kampen: de volbloed
Nederlanders (’totoks’) tegen de
gemengdbloedige Nederlanders
(Indo’s). Juist het bestuur van het
VBV zou tegen een dergelijke
onfrisse poging tot splijting van de
Indische Gemeenschap moeten ageren. (Letterlijk overgenomen brief van

de heer Bussemaker)
—

Staat, kerk en gemeenschap
Het VBV bestuur heeft zich op het
standpunt gesteld dat de indeling in
‘gemeenschappen’ zoals door de
overheid is toegepast in het kader
van de algehele restitutie zeer discutabel mag worden genoemd. Er is
geen sprake van een ‘joodse gemeenschap’ en over het bestaan van een
‘Indische Gemeenschap’ hebben wij
ook onze twijfels. Voor de Neder-

landse joden geldt dat 75% niet is aangesloten bij een der kerkgenootschappen of verenigingen. Verder kennen
wij scheiding van kerk en staat en dus
was de wijze waarop de overheid in
zee is gegaan met een niet representatieve groep onjuist. Het lijkt in strijd
met de grondwet om kerkgenootschappen de financiële belangen te
laten behartigen van mensen die een
bewuste keuze hebben gemaakt om
niet bij een van die kerkgenootschappen te willen behoren.
Voor wat de Indische gemeenschap
betreft kan men het kerkelijke aspect
overslaan, echter de diversiteit en
belangen binnen deze kunstmatig
gecreëerde gemeenschap als onderhandelingspartner is ons inziens wel
erg kort door de bocht. Juist het door
op één hoop gooien van mensen van
verschillend pluimage en het tot eenheid dwingen werkt ons inziens discriminatie in de hand.

Historisch besef
De situatie onderkennend van mensen in verschillende omstandigheden kan onmogelijk discriminatoir
genoemd worden. In alle onderhavige gevallen van oorlogsrestitutie is
men onzorgvuldig omgegaan met
het waarheidsgehalte van de geschiedenis. Het is een zaak van helderheid
om het verschil te maken tussen
berovingen tijdens de oorlog en berovingen tijdens de dekolonisatie.
Discrimineert men door de historie
in haar juiste perspectief te zien? Het
geforceerd creëren van een ‘gemeenschap’ zal te allen tijden de rechten
van ofwel de ene ofwel de andere
groep te niet doen. Voor het VBV als
belangenbehartiger voor alle WUVvers is het duidelijk dat er sowieso
geen sprake is van een echte eenheid
binnen de Indische gemeenschap
zeker niet daar waar het ‘Het Gebaar’
betreft .Hoe kan men een organisatie
splijten waarvan de achterban geen
eenheid is? De heer Bussemaker
nodigt het bestuur uit tot een
gesprek. Daar zijn wij zeker toe
bereid.

Agenda

Algemene Ledenvergadering
zondag 24 maart 2002

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 EN
MEDEDELINGEN
Tijdens dit agendapunt zal de voorzitter mededelingen doen over ontwikkelingen en lopende zaken.
3. VERSLAG JAARVERGADERING
2001
Deze kunt u vinden in Infonummer 54 (mei 2001)
4. VERSLAG PENNINGMEESTER
Het financieel verslag van 2001 en
de begroting van 2002 kunt u op
aanvraag bij de penningmeester
bestellen (VBV, postbus 87594
1080 JN Amsterdam). Ook verkrijgbaar bij de balie in de ontvangsthal Casa Academica.
5. VERSLAG
KASCONTROLECOMMISSIE
6. DECHARGE PENNINGMEESTER
7. BENOEMING KASCONTROLE
COMMISSIE 2002
8. VASTSTELLING CONTRIBUTIE
VOOR HET JAAR 2003
9. BESTUURSLEDEN
• Max Sturhoofd:
Heeft reeds na een korte periode de
wens te kennen gegeven zijn activiteiten ten behoeve va het VBV te willen
staken. Wij danken hem voor het
goede voornemen en wensen hem al
het beste toe voor hem en allen die
hem lief zijn. Ter versterking van onze
organisatie stellen wij de volgende kandidaat voor:

• Lily van den Bergh:
Lily van den Bergh was in de jaren
zestig omroepster bij de VPRO-televisie, presentatrice voor de VARA-radio
en deed de redactie en presentatie van
een kunstprogramma voor de NOStelevisie. Ze bezocht de Kleinkunst
Academie in Amsterdam en acteerde
in verschillende Nederlandse speelfilms. Van 1970-1975 schreef ze als
freelance journaliste voor Vrij Nederland, De Groene, Het Vrije Volk,
Haagse Post, Televizier, Skoop en
Sight and Sound.
In Amsterdam gaf ze audiovisueel
onderwijs op een groot aantal middelbare scholen. Zij regisseerde en produceerde een tiental videofilms onder
andere over en voor de vredesbeweging waar onder ‘Opstand In Sobibor’
die de tweede prijs kreeg van de Joris
Ivens Award tijdens het International
Documentary
Film
Festival
Amsterdam in 1989, alsmede de
Aanmoedigingsprijs voor Film van
het Amsterdamse Fonds voor de
Kunst in 1990. Vele andere films werden door haar geregisseerd en geproduceerd. Lily van den Bergh was
hoofdbestuurslid van de Kunstenbond FNV (FNV Kiem) en vertegenwoordigster van de ‘International
Federation of Film and Television
Unions’ (FISTVAV); Lily heeft een
dochter en woont in Amsterdam.
• Statutair: - volgens het rooster van
aftreden zijn aan de beurt twee
bestuursleden. De heer Hans Vos en
mevrouw Flory Neter-Polak. Beiden

stellen zich herkiesbaar. De voorzitter
geeft bij deze de wens te kennen om
met het voorzitterschap te stoppen.
Wij zijn in het afgelopen jaar met
Max Arpels Lezer in overleg geweest.
Het voltallig bestuur vond bij nader
inzien dat de samenwerking niet
beviel. Flory Neter 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 een schriftelijke aanmelding daartoe vóór 14 maart is ontvangen en
wordt ondersteund door tenminste
vier andere leden.
10.TOELICHTING 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)

12.30 uur
Lunch
Vanaf 12.30 uur staat de lunch klaar
voor leden - die zich daarvoor hebben
aangemeld - en genodigden. Bij voldoende plaats is het mogelijk introducés mee te brengen. Toewijzing voor
deelneming zal in volgorde van
inschrijving gebeuren. Prijs voor
leden: 1 7,50. Prijs voor introducés:
1 15,-. Deze bedragen moeten aan de
zaal worden voldaan.
lees verder op de volgende pagina
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Vervolg Agenda
Algemene Jaarvergadering

13.45 uur
Middagprogramma
Vanaf 13.45 vindt het middagprogramma plaats.

14.00 uur
Gastspreker
Het bestuur heeft drs. T. van Gils
directeur van de Pensioen en
Uitkeringsraad bereid gevonden om
als gastspreker op te treden. Hij zal
spreken over de nieuwe ontwikkelingen rond de WUV.

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 VBVleden vertrouwelijk te beantwoorden.
De accommodatie zal zodanig zijn
dat men ongestoord een gesprek kan
voeren.

Voorlopig
bezwaarschrift
Een bezwaar tegen een beschikking van de PUR moet binnen de
voorgeschreven termijn van zes
weken (buitenland 13 weken) worden ingediend. Indien men echter
onvoldoende tijd heeft kan men
een voorlopig bezwaarschrift indienen. Dat moet dus gebeuren vóór
dat de genoemde termijn is verstreken. Het is voldoende om het volgende te schrijven:
Hiermee teken ik bezwaar aan tegen uw beschikking kenmerk …
(verzend)- datum … De motivering
van mijn bezwaar volgt zo spoedig
mogelijk.
Dan dateren, ondertekenen en uw
correspondentienummer vermelden. Hiermede is voldaan aan de
termijn en wordt een later ingediende motivatie veiliggesteld.
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> Van de man van de voorzitter
Veelvuldig ben ik betrokken bij de activiteiten van het VBV. Dicht
bij het vuur warmt men zich het best; wat heet. Een goede reden
dus om ons te installeren in een wat koelere woonomgeving. Zoals
ik de vorige keer beschreef nam ik de voorzitter mee. Wonen in
West-Friesland heeft echter consequenties; de bestuursvergaderingen in Amstelveen zowel als de directe contacten met 'Den Haag'
en 'Leiden' vragen zo'n 140 kilometer meer per afspraak.
Een van die langere ritten was recent
naar Almere. Bestuurslid Bert de
Leeuw had zich bereid verklaard om
op een bijeenkomst van 'Joodse
Vereniging Almere' wat toelichting te
geven over VBV, Maror, CC (Claims
Conference) en wat nog meer ter tafel
zou komen. Met name het onderwerp
Claims Conference vereiste om voldoende geïnformeerd te zijn over de
laatste ontwikkelingen. Goede reden
dus voor Flory om 's avonds nog vrijwillig richting Almere te rijden met
mij als chauffeur en entertainment
voor onderweg.

Muis met staartje
Wat zich die avond liet aanzien als
een leuke en enthousiaste samenkomst met de Almeerders bleek later
toch nog een vervelend staartje te krijgen. Onder meer werd gesproken
over uitkeringen van de CC voor de
slavenarbeiders, dwangarbeiders en
andere categorieen. Formulieren
daarvoor zouden zijn te verkrijgen bij
de instellingen die ook het recht hadden om te autoriseren, waaronder het
VBV. Via buitenlandse contacten
werd vernomen dat de sluitingstermijn van 31 december 2001 zou zijn
verschoven naar 1 maart 2002. En
daar zat een grote misleiding. Met alle
connecties die er zijn met zowel de
Amerikaanse als de Duitse afdeling
van de CC lijkt het bijna uitgesloten
om zo op het verkeerde been te worden gezet. Maar wat wil je als de vra-

gen van de zijde van het VBV niet
worden beantwoord; voeg daarbij een
volhardend misverstand vanuit Israël
en de verwarring is compleet. Door de
vele onderwerpen, welke de revue
passeerden werd helaas verzuimd om
toe te lichten dat het VBV alleen de
aanvragen van haar leden kan autoriseren. Eerlijkheid gebied om te vermelden dat deze onduidelijkheid
enige dagen later bij een enkeling irritatie door onbegrip veroorzaakte. Een
besluit met muisjes dus. Honderdtachtig vrijwillige en onbezoldigde kilometers verder waren wij weer
thuis met een herinnering aan een
zeer plezierige avond Almere.

Ad Hoc (het onderkoelde cynisme)
In de agenda voor de komende vergadering is op te maken hoe zeer het
bestuur nog steeds op zoek is naar
een opvolger (M/V) voor Flory. Dat is
geen nieuws. Ook de vorige jaarvergadering speelde dit al. Tot nog toe is er
geen kandidaat geweest waar de
bestuursleden zich unaniem in konden vinden. Volle inzet, creativiteit,
goede contactuele eigenschappen,
autonoom zijn, onbesproken gedrag
en absolute integriteit zonder eer- of
winstbejag zijn enkele van de kwalificaties waar het ‘arme schaap’ met
minstens zes poten aan zou moeten
lijden. En voor alle duidelijkheid: het
is geen ad hoc functie ten behoeve van
één enkele actie. Wie het weet mag
het zeggen en/of zijn.

De PUR, de WUV en
een nieuwe voorziening
De Pensioen- en Uitkeringsraad heeft een nieuwe voorziening ontworpen die sedert 1 januari 2001 bij de WUBO (Wet Uitkeringen
Burger Oorlogsslachtoffers) van kracht werd. Deze regeling (zie
PUR-orgaan ‘Aanspraak’ van september 2001) geldt nu ook voor de
WUV en wel met ingang van 1 januari 2002. De PUR noemt deze
regeling: “Deelname aan het Maatschappelijk Verkeer (DMV).”
Hoe werkt het?
De DMV kan in de plaats komen van
de voorheen afzonderlijke tegemoetkomingen voor extra vakantie, vervoer voor het onderhouden van sociale contacten en telefoongebruik. De
voorwaarden voor toekenning van
deze voorziening zijn lichter.
Mogelijk komt men nu voor deze
DMV in aanmerking komen
ondanks een afwijzing voorheen van
een van de voorzieningen. Een extra
voordeel is dat voor de tegemoetkoming DMV geen herhalingsaanvraag (zoals bij extra vakantie) nodig
is. Dit maakt een hoop papierwerk zoals doktersverklaringen e.d. - overbodig.
De PUR verstaat onder DMV niet
alleen de drie hierboven genoemde
voorzieningen maar ook de kosten
die men maakt in verband met vrijetijdsbesteding, contacten met lotgenoten en de begeleiding daarbij.
Voorwaarde is wel, dat deze voorzieningen ‘causaal’ zijn en dus in verband staan met de ziekten of gebreken voortvloeiende uit de vervolging.

Bedragen rond de DMV
Met ingang van 1 januari 2002
bedraagt het normbedrag voor de
DMV 1 122,- per maand. Niet iedereen die daarvoor in aanmerking
komt krijgt uiteindelijk dit bedrag.
Ook voor de DMV geldt dat deze
tegemoetkoming inkomensafhankelijk is. Bij een jaarinkomen van rond
1 15.000,- wordt het normbedrag
volledig uitbetaald. Naarmate het
jaarinkomen toeneemt zal de uit te
keren tegemoetkoming verminde-

ren. Bij een jaarinkomen van rond
1 30.000,- zal in de meeste gevallen
geen uitbetaling meer volgen.

Andere tegemoetkomingen
en de DMV
Het is mogelijk dat u al een tegemoetkoming heeft voor extra vakantie, vervoer voor het onderhouden

van sociale contacten of telefoongesprekken. U kunt dan de PUR verzoeken deze voorzieningen om te
zetten in een tegemoetkoming
DMV. De PUR zal dat echter alleen
doen als het voor u gunstiger is.

Al een vergoeding voor
een van deze voorzieningen?
Als u al een vergoeding heeft voor
een van deze voorzieningen kunt u
geen volledige tegemoetkoming
DMV krijgen. Wel kan een gedeeltelijke tegemoetkoming DMV worden
toegekend. Ook hier is dan weer het
jaarinkomen bepalend. Is dit hoger
dan ongeveer 1 21.500,- dan wordt
geen tegemoetkoming verstrekt.
Een aanvraag voor DMV moet
schriftelijk bij de PUR worden ingediend. In het blad ‘Aanspraak’ van
de PUR van maart 2002 kunt u een
en ander nog eens nalezen.

Gerrie Goudeketting
AFHAALCENTRA
De Flinesstraat 26
Amsterdam
tel: 020-665 95 01
(naast de MAKRO)
Hijman Krimpen b.v.
Van Polanenweg 6
tel: 0180 - 51 05 72
Krimpen a/d IJssel

SCHOONMAAKARTIKELEN

Aanmelding:

Vul onderstaande bon in, knip uit en doe deze voldoende
gefrankeerd op de post. Doe dit ruim vóór 17 maart!

✁
Aanmelding deelname algemene ledenvergadering en/of lunch op
zondag 24 maart 2002. Leden en gezinsleden betalen 7,50 euro per
persoon. Introducees 15,- euro per persoon.
Naam

■ dhr ■ mevr

Adres
Postcode

Plaats

■ Aanmelding vergadering;

personen.

■ Aanmelding lunch;

personen.

Aantal kosher:
Het totaalbedrag ad. 1

wordt aan de zaal voldaan.

Deze kaart dient uiterlijk 17
maart 2002 in ons bezit te zijn.

> Ingezonden brief

Onredelijk,
onzedelijk
Voor het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers is er werk aan de
winkel. Wat is het geval?
De stichting Individuele Effecten
Aanspraken Sjoa, die belast is met
het toekennen van vergoeding
wegens schade uit destijds niet ontvangen 10% uit het waarborgfonds
Rechtsherstel vraagt in de desbetreffende vragenlijst:
Kunt u de aanvraag op deze vergoeding op een van de volgende manieren aantonen:
Een brief uit het waarborgfonds
Rechtsherstel waaruit blijkt dat aan
de oorspronkelijke rechthebbende
in het kader van effectenrechtsherstel 1953 bedragen zijn uitgekeerd
ofwel een notariële acte of bankafschrift waaruit dat zou blijken.
Met het stellen van deze eisen verbindt men aan de uitkering van de
vergoeding voorwaarden die in
negenennegentig van honderd
gevallen niet te vervullen zijn.
Wie van de tegenwoordige aanvragers beschikt nog over zijn admi-

nistratie van 50 jaar geleden? Nog
minder wanneer het gaat over de
administratie van ouders, grootouders en schoonouders.
Met grote advertenties heeft men bij
de betrokkenen de verwachting
gewekt dat het hier een soort Maror
uitkering betreft.
Administratieve bureaucratie maakt
deze verwachting tot een dooie mus.
Dit als gevolg van onredelijke en
daardoor onzedelijke eisen.

mr. Gerard Polak, Jeruzalem
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