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Nieuwe informatie
Nederlands Indië?
Naar eerst nu is gebleken, beschikt het VBV al enige tijd over informatie waar de Indische groep mee uit de voeten zou kunnen. Dat deze
informatie zo lang verborgen is gebleven heeft met een aantal aspecten
daarvan te maken. Eén van die aspecten was een plotselinge ingeving
waardoor de waarde van eerdere en schijnbaar verouderde informatie
moest worden herzien.
Al enkele jaren terug kreeg de buitenlandspecialist van het VBV-bestuur,
Peggy Duveen, een wat vage kopie
per fax toegezonden. Een fax van
een vage kopie blinkt echter niet uit
door duidelijkheid zo vertelde Peggy
ons naderhand. Ook voorzitter Flory
Neter heeft veel later wat moeizaam
de inhoud van dit document kunnen
ontcijferen. De draagwijdte van de informatie leek toen echter nog niet zo
belangrijk en opportuun.
Het document behelst een stukje verslaggeving van een archiefonderzoek
door een historicus in Amerika. Het
onderzoek betreft dan ook een Amerikaans archief waar vele gegevens uit,
over, en ook van vóór de WO II liggen
opgeslagen.
Door de inmiddels zeer goede contacten met Pelita is er een regelmatig
overleg. Tijdens één van deze laatste
gesprekken met deze organisatie
kwam een onderwerp naar voren
waardoor de herinnering aan het bedoelde document werd wakker geroepen. Ook het belang van die gegevens
werd op dat moment duidelijk.

Polissen
Het lijkt vrijwel zeker dat er zo’n slordige 68.000 polissen in voormalig
Nederlands-Indië zijn afgesloten ten
behoeve van kinderen die later in
Nederland zouden gaan studeren. Er
wordt hier gesproken van studieverzekeringen.
Het mag duidelijk zijn dat door de
interventie van de oorlog deze verzekeringen nooit tot uitkering zijn
gekomen. Sterker nog, de meeste en
wellicht alle polissen zijn inmiddels
verdwenen of niet meer te achterhalen. Dit betekent natuurlijk niet
dat al die betaalde premies zomaar
door de verzekeringsmaatschappijen
in de zak kunnen worden gestoken.
Kortom het laatste woord is daarover
nog niet gezegd.

Bovenmaatse jas
Voor het VBV, zo stelde Flory Neter, is
deze zaak een te grote jas. Maar een
bundeling van krachten binnen de
Indische groeperingen zou wellicht
een sterk team op kunnen leveren om
deze zaak verder te onderzoeken en
lees verder op pagina 6

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA!

Jaarvergadering 2004: zondag 21 maart

VOORZITTERSMEMO
Voor de eerste nieuwe INFO na
de jaarvergadering moet ik altijd
echt gaan zitten. De meeste
dingen zijn gezegd en ik verkeer
dan in de veronderstelling dat er
eigenlijk niets is dat nog onder
uw aandacht moet worden gebracht. Het tegendeel blijkt waar
te zijn. Niet iedereen bezoekt de
jaarvergadering en als ik zie hoe
wij met activiteiten ten behoeve
van het VBV de dagen vullen
constateer ik dat het weer dringend tijd is voor een INFO en
dat er veel is dat de moeite van
het vermelden waard is.
De loterij van de onderduikers
Allereerst, de zaken de Claims Conference (CC) betreffende maken dat
wij druk doende zijn om de CC met
betrekking tot de onderduikers tot
andere gedachten te brengen.
Wij hebben er voor gekozen om te
benadrukken hoezeer de aard van
de bezetting afweek van andere landen om ons heen. De uitzonderlijke
status van Nederland - en in het
bijzonder die van Amsterdam - is de
kern geworden van onze argumentatie. Uiteindelijk werd Anne Frank
het symbool van de specifieke situatie van de onderduik in Amsterdam
die nergens anders gold in Europa.
De wijze van afhandeling en de besluitvorming om al dan niet tot uitbetaling over te gaan, heeft volgens
ons veel weg van een loterij. Broer
en zuster op gelijke wijze ondergedoken behandelt men op verschillende wijze . De aanvraag van de
één wordt gehonoreerd en die van
de ander wordt afgewezen. Hetzelfde is gebeurd bij echtparen…
lees verder op pagina 2

Voorzittersmemo…

Vervolg pagina 1

met een eensluidend verleden waarvan de één wel en de ander geen
uitbetaling heeft ontvangen. Hier
tegen hebben wij ernstig bezwaar
aangetekend.
Er is immers geen logica en geen vaste
lijn te ontdekken in de manier waarop
de aanvragen worden beoordeeld.

Grote boodschap en moraal
Enige tijd geleden ontvingen wij van
de CC de boodschap dat de uitbetalingen aan onderduikers abusievelijk
waren gedaan. Andere aanvragers
in deze categorie zouden daar geen
rechten aan kunnen ontlenen.
Gezien de rechtsgeldigheid van dit
argument verzoenden wij ons met dit
standpunt. Nu men echter tot op de
dag van vandaag door gaat met het
maken van deze fout is de situatie
voor ons inacceptabel geworden. De
CC heeft nu de morele verplichting
om de totale groep Nederlandse onderduikers die binnen het gestelde
termijn hebben aangevraagd te honoreren.
Zelfs met het formele recht aan de
zijde heeft men de morele verplichting om deze ongelijkheid te normaliseren.

Anders?
Op het invulformulier was opzettelijk
de categorie ‘Anders’ aangebracht.
In samenhang met de 4 categorieën
die er zijn, te weten: Getto, Gevangenis, concentratiekamp en ‘Anders’
zouden de onderduikers in de laatste
categorie moeten passen. Dit is ook
zo ingevuld door de aanvragers.
Tevens hebben wij aangevoerd dat,
indien men vindt dat de onderduikers
niet passen in de categorie ‘Anders’,
zij ontegenzeggelijk beantwoorden
aan het begrip dat men moet hebben
geleefd in een getto. De Encyclopaedia Brittanica geeft als definitie:
“Een getto is een straat of wijk in een
stad die speciaal is gesepareerd voor
joden.”
Joden elders uit Nederland werden
gedwongen zich naar bepaalde delen
van Amsterdam te begeven alvorens
te worden gedeporteerd. Dit stadsdeel - ’Juden Viertel’ - viel niet onder
de administratie van de stad Amsterdam, maar onder de verantwoorde2

lijkheid van de Joodse Raad.
Het VBV-standpunt is dan ook dat,
zelfs als de CC de onderduikers afwijst in de categorie ‘Anders’, men
deze categorie zeer zeker zou moeten
erkennen als overlevenden van een
getto.
Onderduiken was immers de enige
kans om te overleven. Wij weten nu
dat 50% van deze groep de oorlog
overleefde. Het verbaast ons en het
doet ons pijn dat de CC mensen uit
deze groep heeft geweigerd. De CC
kent immers in de criteria in verband
met een maandelijkse uitkering - waar
Nederlanders overigens niet voor in
aanmerking komen - wel de omschrijving van onderduik en leven onder
een valse identiteit. Wij hebben de
CC dan ook verzocht om op basis van
deze argumenten hun standpunt te
heroverwegen.
Wij hebben JMW gevraagd om ons
standpunt te ondersteunen en dat
hebben zij middels een goed onderbouwde brief gedaan.

‘Niet’ uit de loterij
Er is een groep ex-onderduikers die
ongeveer eind april een brief heeft
ontvangen van de CC met de mededeling dat er afwijzend is beslist omdat
er geen gegevens waren te traceren
van een verblijfplaats gedurende de
oorlogsjaren. Er was een invulformuliertje bijgevoegd voor eventuele
nadere gegevens die bij de aanvraag
waren vergeten.
Namens een twintigtal hebben wij
middels een gezamenlijke brief geprotesteerd tegen deze beslissing.
Wij hebben aangegeven dat het pure
onzin is om bij het Rode Kruis in
Duitsland te gaan zoeken naar gegevens die er niet zijn. Er is omstandig
aangegeven dat er niets te traceren is
omdat de definitie van onderduiken is
dat men juist geen sporen nalaat. Onderduikers waren niet geregistreerd en
bestonden voor de wet dan ook niet.
De meesten van hen leefden onder
een valse naam, met valse papieren of
- als het kinderen betrof - droegen de
naam van hun onderduikgevers.
Het International Tracing Service ( ITC
Rode Kruis) is een van de organisaties
waar de CC haar gegevens vandaan
haalt. Nu valt of staat een antwoord

altijd bij de vraagstelling. Uit contact
met het ITC weten wij dat de CC het
ITC alleen maar vraagt of de naam
van de aanvrager in het bestand voorkomt. Dus kan het gebeuren dat een
kind dat ondergedoken was voorkomt
op de kaart van de ouders die zijn
vermoord. In dat geval krijgt het kind
dat was ondergedoken wel uitbetaald.
In die gevallen waarvan geen enkel
gegeven is te traceren krijgt men niet
uitbetaald. Dit is dus in de meest letterlijke zin - zoals reeds eerder werd
vermeld, een loterij.

UVA en IR
Het VBV-bestuur heeft gemeend
over deze problematiek een jurist te
moeten raadplegen. Omdat deze problematiek zich buiten zijn vakgebied
bevindt, heeft hij ons verwezen naar
de juridische afdeling van Universiteit
van Amsterdam. Daar bevindt zich
de specialisatie Internationaal Recht.
Tegen een bescheiden vergoeding verlenen zij bijstand aan non-profit organisaties. Zij hebben toegezegd om
o.a. in het kader van het gelijkheidsbeginsel van de Verenigde Naties iets
voor ons op papier te zetten waar wij
weer mee verder kunnen. Ook zijn wij
doende om samen met Hans Knoop
een persconferentie te organiseren
in Frankfurt om het inconsequente
handelen van de CC aan de kaak te
stellen.
Het is hoe dan ook aan te bevelen
om bij de CC nogmaals persoonlijk
kennis te geven dat de afwijzing niet
zo zonder meer wordt geaccepteerd
en dat er in ieder geval voor de verlooptermijn nogmaals zal worden
gereageerd.

Andere activiteiten
Ook de bezigheden buitenshuis stapelen zich op.
Zoals reeds eerder vermeld hebben
wij op driemaandelijkse basis een
onderhoud met de stichting Pelita.
Hun handen zijn gezien de verbintenissen met de overheid gebonden.
Wij kunnen ons als onafhankelijke
belangenbehartigers meer vrijheden
veroorloven en dat is nu datgene dat
ons werk zo interessant maakt. Ook
met JMW hebben wij - weliswaar op
minder regelmatige wijze - een goed

contact.
Op uitnodiging van Pelita hebben
Daan Sajet en ondergetekende de
Pasar Malam bezocht in Den Haag.
Voor iemand die daar nog nooit is
geweest was het een overweldigende
belevenis. Ook heeft in het orgaan
van Pelita een artikel gestaan over
de werkzaamheden van het VBV.
Het heeft ons een behoorlijk aantal
nieuwe leden opgeleverd.

Belangenverstrengeling [vervolg]

Wordt PUR
een zichzelf
adviserend orgaan?

Solidariteit
Met de Stichting 40-45 is er regelmatig overleg en het VBV is daar vertegenwoordigd in de Raad van Overleg.
Onlangs vergaderden wij over het
feit dat de medisch adviseurs van
de Stichting hebben geconstateerd
dat de Stichting eigenlijk te maken
heeft met een ‘stille sluiting’ van de
WBP. De medisch adviseurs ervaren
het als uiterst onaangenaam om als
artsen niet serieus worden genomen
voelen zich geschoffeerd door de
Raadskamer. Het betreft hier veelal
de kinderen van verzetsstrijders - ook
zij die in de oorlog zijn geboren - die
niet krijgen waar zij recht op hebben.
In dezelfde vergadering heeft het
VBV de pijnpunten inzake de WUVgerechtigden voorgelegd en verzocht
om solidariteit. De Raad van Overleg
zal een brief opstellen waarin zij zich
solidair verklaart met de standpunten
van het VBV.

Hogerop
Wij waren op audiëntie bij de Staatssecretaris van VWS mevrouw Rossvan Dorp. Hier kwamen onder andere
de pijnpunten, zoals reeds eerder
vermeld in de INFO, aan de orde.
Deze waren door de politieke situatie
in Den Haag, gedurende de demissionaire periode, blijven liggen. Het
gesprek was voor beide partijen een
uiterst plezierig kennismakingsgesprek en hebben afgesproken om na
het zomerreces het contact te hervatten. Tevens zullen wij de betreffende
Vaste Kamercommissie informeren
over de problematiek.
Rest mij u een goede en gezonde zomer
toe te wensen,

In onze vorige Info (nr. 60, maart 2003) schreven wij over onze bezorgdheid inzake mogelijke belangenverstrengeling. Wij kregen signalen over telefonische intakegesprekken door de PUR waarbij de aanvrager zou worden overvallen met vragen die niet passend zijn in het
kader van een juiste taakverdeling tussen de PUR en de begeleidende
instanties, zoals de Stichting 40-45, Pelita of JMW.
Het VBV-bestuur heeft een zeer regelmatig overleg met de directie van de
PUR. Tijdens een van die bijeenkomsten werden Flory Neter en Gerrie
Goudeketting geïnformeerd over de
gang van zaken bij telefoongesprekken van PUR-medewerkers met aanvragers.
Om de beslissing over een eerste
aanvraag zo snel mogelijk te kunnen
nemen stelt de Pur, na ontvangst van
een schriftelijk of telefonisch verzoek,
de aanvrager telefonisch enige vragen.
Deze vragen betreffen voornamelijk
het controleren van de juistheid van
persoonlijke gegevens. Exacte gegevens dus zoals naam, adres, geboortedatum, eventueel in welk kamp men
was, namen van getuigen, door welke
instantie men wenst te worden begeleid, enz.

Intentieverklaring van PUR
De PUR-directie verzekerde het VBVbestuur dat er geen vragen worden
gesteld die de beslissing over een
periodieke uitkering zou kunnen
beïnvloeden. De reden echter voor
deze werkwijze is – zo stelde men van
PUR-zijde – dat men reeds voor het

indienen van de sociale rapportage
intern wil kijken of er al gegevens bekend zijn over het genoemde kamp,
getuigen en dergelijke.
Verder verzekerde men van PUR-zijde
dat hun medewerkers absoluut niet
de intentie hebben om op de stoel van
een maatschappelijk werker te gaan
zitten; laat staan dat men zelf een sociale rapportage zou willen maken.

Het enige doel is het bekorten van de
termijn waarbinnen een beslissing op
de aanvraag wordt genomen. Dat nu,
wil de PUR bereiken met het verifiëren
van informatie middels een telefoongesprek met de aanvrager; een gesprek dat door ons werd omschreven
als ‘intakegesprek’.
Mochten de telefoongesprekken met
PUR-medewerkers onverhoopt toch
anders verlopen dan hierboven werd
aangegeven dan zou het VBV-bestuur
daarvan graag op de hoogte worden
gebracht.
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Waarom?

Daarom!
Het VBV wordt regelmatig benaderd met vragen. Vragen die aangeven
dat men niet op de hoogte blijkt te zijn met toch zeer vaak gepubliceerde
feiten. Waarom, bijvoorbeeld, ontving de joodse doelgroep in het kader
van de restitutie zo veel meer dan de Indische doelgroep? En was dat
te danken aan betere onderhandelingen namens de joodse doelgroep
of was er misschien sprake van vriendjespolitiek? En waarom moet de
één meer ontvangen dan de ander? Op deze vragen en andere aspecten
wordt in het onderstaande artikel nog eens ingegaan.
350 miljoen I
Namens de joodse doelgroep is er
met de Nederlandse regering een
regeling getroffen als erkenning van
achteraf geconstateerde tekortkomingen in het rechtsherstel na de
Tweede Wereldoorlog. Op grond
van deze bevindingen diende het
geld aan de joodse Nederlanders te
worden teruggegeven. Die regeling
bestond uit een bedrag van ƒ 350,miljoen bestemd voor individuele
uitkeringen en een bedrag bestemd
voor een humanitair fonds. Wij
beperken ons tot die 350 miljoen
die bestemd zijn voor individuele
restitutie.

350 miljoen II
Ook namens de doelgroep van voormalig Nederlands Indië is er met de
Nederlandse regering een regeling
getroffen nader aangeduid met “Het
Gebaar”. Ook die regeling bestond
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delen door ongeveer 100.000 en de
joodse doelgroep door ongeveer
28.000.
Verder moet worden vermeld dat er
namens de joodse doelgroep ook
regelingen zijn getroffen met de
banken, de verzekeringsmaatschappijen en de effectenbeurs. Van de
circa 140.000 joodse Nederlanders
in 1940 - waarvan er circa 103.000
door de nazi’s zijn vermoord - waren er nog niet opgevraagde banktegoeden en niet-uitgekeerde levensverzekeringspolissen. Na lang en
moeizaam onderhandelen hebben
ook deze instanties na meer dan
een halve eeuw uitbetaald.

Eendracht maakt macht
uit een bedrag van 350 miljoen gulden bestemd voor individuele uitkeringen en een bedrag bestemd voor
collectieve doelen.

Delen
Ten behoeve van beide doelgroepen
– de Indische en de joodse – is
dus eenzelfde bedrag van de overheid ontvangen. Het aantal joodse
Nederlanders - na de WO-II - is
echter beduidend kleiner dan het
aantal overlevenden uit voormalig Nederlands Indië. De Indische
doelgroep moest daarom dit bedrag

Niet de vriendjespolitiek maar wel
het doeltreffend onderhandelen
heeft de akkoorden opgeleverd met
de geldgevers. Door als een eenheid
naar buiten te treden is er een maximaal resultaat behaald ten behoeve
van de rechthebbende joodse Nederlanders.
In tegenstelling tot wat de Indische
doelgroep heeft bereikt, zijn er
namens de joodse doelgroep wel
overeenkomsten gesloten met de
verzekeraars, de banken en de effectenbeurs. Als met name dit laatste
aspect goed zou worden onderzocht dan zouden de cijfers wellicht
geheel anders komen te liggen.
Elders in dit blad gaan wij nog in op
het onderwerp verzekeringen in het
voormalig Nederlands Indië. Het
VBV zal zich inzetten om samen
met de onderhandelaars namens de
Indische doelgroep deze zaken tot
op de bodem te laten onderzoeken.

VBV-voorzitter Europese federatie

Praagse zomer
In September 2002 is het VBV lid geworden van de European Association of
Child Survivors of the Holocaust (EUAS). Deze organisatie zetelt in Praag.
Europese organisaties die iets uitstaande hebben met ondergedoken kinderen kunnen lid worden. Tot op heden zijn er organisaties uit elf Europese
landen aangesloten. Het Ondergedoken Kind (HOK) echter heeft tot nu toe
geweigerd lid te worden en dat is jammer. Sedert september 2002 is het VBV
ook de voorlopige voorzitter van de EUAS.
Verslag uit Tsjechië door Daniël Sajet

Namens het bestuur heb ik het VBV in Praag vertegenwoordigd op 23 en
24 juni en heb tijdens de vergaderingen als voorzitter gefungeerd. Het
bijwonen van de EUAS-vergadering in Praag was een prachtige ervaring
Praag, ooit het hart van het Europese jodendom, met een nog geheel
intacte joodse wijk vormde het decor voor alle activiteiten die plaatsvonden in het Joods Cultureel Centrum dat juist in hart ligt van die wijk.
De EUAS had de vertegenwoordigers
van de aangesloten landen uitgenodigd
voor een seminar dat werd gehouden
onder auspiciën van de Israëlische ambassadeur. Deze uitnodiging kwam tot
stand in samenwerking met de ‘Hidden
Child Prague’-groep en het Centrum
voor Educatie en Cultuur van het Joods
Museum te Praag. Eigentijdse Holocaustvraagstukken waren de thema’s
van dit seminar.
De vijfenvijftig deelnemers aan het
programma werden door de voorzitter
van de Joodse Gemeente van Praag verwelkomd. De Israëlische ambassadeur
Arthur Avnon - één van de gastsprekers
- opende het seminar. Wat zijn relaas zo
bijzonder maakte was zijn persoonlijke
projectie met betrekking tot zijn ouders
die in Roemenië waren ondergedoken.
Ook Mordehai Paldiel, directeur van
Yad Vashem hield een lezing; zijn onderwerp betrof het project ‘Rechtvaardigen
onder de Volkeren’ en de voorwaarden
waarop onderduikgevers als kandidaat
kunnen worden voorgedragen.

Aangrijpend project
Het onderwerp dat mij het meest ontroerde was de tentoonstelling van een
schoolproject met als thema ‘Buren
die verdwenen’. Kinderen volgen met
een videocamera het spoor terug van
joden die eens deel uitmaakten van
de samenleving van hun grootouders.
Dit project is bedoeld om de jongere
generatie deelgenoot te maken van
hun eigen geschiedenis. Zij doen mee
aan een zoektocht naar mensen die
lang geleden in hun buurt woonden
en geheel van het toneel zijn verdwenen. Tevens dient dit project - dat
in 1999 is gestart - als vehikel om
scholieren en studenten te betrekken
bij het fenomeen van de Holocaust.
Het hele project staat onder auspiciën van het Bureau van de President van de Tsjechische Republiek.
De tentoonstelling die op dinsdag
24 juni werd gehouden, was samengesteld door een groep scholieren van een jaar of twaalf. Deze
presentatie was een collage van
hun project ‘Buren die verdwenen’.

De kinderen zelf gaven de uitleg waarbij duidelijk werd hoezeer zij waren
betrokken bij het onderwerp dat zij
zelf hadden uitgezocht, samengesteld
en gepresenteerd.

EUAS-vergadering en besluiten
De vergadering zelf was een bijeenkomst van de vertegenwoordigers uit
Tsjechië, Slowakije, Polen, Kroatië,
Duitsland, Frankrijk, België, Italië
en Nederland. De belangrijkste besluiten die werden genomen, zijn:
Vice-voorzitter, Dr. Peter Volko uit
Slowakije, zal namens de EUAS een
brief aan de Claims Conference samenstellen m.b.t. de child survivors
en hun status. Voordat deze brief
wordt geconcipieerd, moeten statistische gegevens worden verzameld. De
verantwoordelijkheid voor het samenstellen van deze specifieke vragenlijst
- die uiterlijk per 15 augustus naar de
EUAS-leden moet zijn opgestuurd –
ligt in handen van Dr. Volko. De leden
krijgen dan de tijd tot eind september
om deze vragenlijsten in te vullen en
te retourneren. Voordat de brief aan de
CC wordt gestuurd, krijgen de leden
de gelegenheid om de tekst te bestuderen en vervolgens te accorderen.
Vice-voorzitter, Dr. Melita Svob uit
Kroatië, heeft zich bereid verklaard
een holocaust survivors databank
met namen samen te stellen. De
child survivors worden automatisch
in de bestanden opgenomen. De
leden worden verzocht hun medewerking aan Dr. Svob te verlenen.
De Praagse EUAS-vertegenwoordiging
is bereid het ontwerp en de samenstelling van een EUAS-website op zich te
nemen. Deze site is toegankelijk voor
EUAS-leden terwijl er een bezoekmogelijkheid voor niet-EUAS-leden zal
worden gecreëerd. Dit is om onze
doelgroep - scholieren en studenten
- de gelegenheid te geven om op de
EUAS-website te kunnen ‘surfen’.
Verder besloot de vergadering om nog
geen lidmaatschap voor de ‘World Federation of Jewish Child Survivors of
the Holocaust’ aan te vragen. De EUAS
is nog in haar beginfase en is nog niet
klaar met de interne formatie.
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Nieuwe regeling lijfrente,
kapitaalverzekeringen en
vergelijkbare inkomsten

VBV ONDERZOEKT VERZEKERINGEN

Nieuwe informatie
Nederlands Indië?

Met ingang van de Wuv en Wubo definitiestelling over het jaar 2002
worden inkomsten uit lijfrente, kapitaalverzekeringen en vergelijkbare
inkomsten die voor de eerste maal in 2002 tot betaling zijn gekomen op
de volgende wijze vastgesteld:
• Inkomsten die apart zijn gezet resp. waarvoor premie of een koopsom is
betaald vóór de ingangsdatum van de uitkering worden, als deze tot een
eenmalige uitkering leiden, vanaf het moment van uitbetaling als
vermogenstoeval beschouwd en als deze tot een periodieke betaling leiden
als overige inkomsten gekort.
• Inkomsten die apart zijn gezet resp. waarvoor premie of een koopsom
is betaald na de ingangsdatum van de uitkering worden niet als vermo
genstoeval beschouwd of als overige inkomsten gekort op de uitkering.
Indien de spaargelden, lijfrenten, levensverzekeringen e.d. deels voor een deel
na de ingangsdatum van de periodieke zijn opgebouwd, wordt de uitbetaling
gesplitst naar het aantal jaren van voor en na de ingangsdatum. Alleen de inkomsten toe te rekenen aan de periode vóór de ingangsdatum van de periodieke uitkering worden aldus naar ratio in aanmerking genomen. In voorkomende gevallen zal de polis moeten worden opgevraagd. Uitvoering van deze beslissing kan
ertoe leiden dat een al vastgesteld vermogen zal moeten worden aangepast.

Rede jaarvergadering heer Brak (Dir.-gen. VWS)
Op de jaarvergadering van het VBV op 23 maart 2003 heeft de heer
drs. J.W. Brak van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport een toespraak gehouden. De integrale tekst hiervan wordt opgenomen in het archief en kan worden opgevraagd via onze website
www.vbvinfo.nl of schritftelijk via het secretariaat van het VBV.

De heer Brak

aan te pakken. Ook de kosten van een
dergelijk onderzoek zullen door een
wat grotere groep makkelijker kunnen
worden gedragen.
Met hulp van deze historicus in de
VS kan wellicht duidelijkheid worden
geschapen over wat er zich daadwerkelijk heeft afgespeeld, over wat er
met al die polissen is gebeurd en of
er genoegdoening kan worden verkregen door claims te leggen bij de verzekeringsmaatschappijen die hierbij
waren betrokken.
Ook de joodse overlevenden uit de
WO II en hun nazaten hebben op die
manier hun recht verkregen.
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