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Bedoelingen PUR duidelijk

PUR wijzigt huurbijdrage op eigen gezag
Namens de VBV-leden heeft het bestuur bezwaar aangetekend
bij de PUR over de ongunstige wijziging van de normering inzake de toegewezen huurbijdrage aan uitkeringsgerechtigden die
ooit een beschikking voor een vergoeding kregen.
De PUR heeft besloten om de normering van 16,6% aan te passen naar 21%. Deze normering zal jaarlijks opnieuw worden vastgesteld. Wij vroegen aan de PUR of zij dit op eigen gezag deed of
dat zij mogelijk de opdracht van hogerhand kreeg.
Om duidelijkheid te verkrijgen werd
de brief ook in kopie gestuurd aan mevrouw drs. Huijtsing, Directeur van de
Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II van het ministerie van
VWS. Zij liet ons weten dat het aan de
PUR is om een beleidsmatige invulling
te geven aan de in het kader van de wet
toe te kennen voorzieningen. Met andere woorden het staat de PUR vrij of
zij deze regels wel dan niet toepast.

PUR antwoordt ook
Het antwoord van mevrouw mr. Ter
Heide van de PUR is duidelijk maar
bevreemdt ons. Zij deelt mede dat het
besluit niet zal worden teruggedraaid
en acht het verantwoord en terecht
dat in deze rekening wordt gehouden
met algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Verder vindt zij het passend binnen de bijzondere solidariteitsplicht en houdt rekening met de
gebruikelijke algemene bestaanskosten. De suggestie dat onvoldoende rekening wordt gehouden met cliëntenbelangen en dat bezuinigingen worden doorgevoerd, wordt volstrekt afgewezen. Verder vervolgt mevrouw
Ter Heide haar brief:

“Bij de vaststelling van de norm waar
het hier om gaat is ook in het verleden rekening gehouden met de ontwikkelingen van de huurprijzen in
Nederland. Zo is in 1981 in de eerste
instantie gekozen voor een norm van
1/7 deel (14,28%) van het inkomen. In
1986 is deze norm voor het eerst aangepast en gesteld op 1/6 (16,66%).
Nu vindt derhalve na 18 jaar opnieuw
een aanpassing plaats.
Overigens is in het kader van Wuv en
Wubo gevolgde systeem weliswaar
geënt op de huursubsidie, maar bepaald niet volledig hetzelfde. Bij de
huursubsidie wordt rekening gehouden met een maximale te subsidiëren huur en een maximaal subsidiabel
inkomen. Bij Wuv en Wubo wordt als
maximum van de te subsidiëren huur
uitgegaan van 1,5 keer de maximale huursubsidiegrens en wordt geen
inkomensgrens gesteld. In het kader
van de huursubsidie wordt gewerkt
met een schaal waarin het percentage
dat men geacht wordt zelf aan huur te
besteden hoger kan uitvallen dan het
door de PUR gekozen percentage, met
name wanneer het gaat om eenper> lees verder op pagina 2

Voortgang proces
onderduikers en
slavenarbeid
In de juridische procedure die
30 van onze leden in Duitsland voeren tegen de Claims
Conference over de afwijzing
van hun claim zijn we inmiddels het stadium van dupliek
gepasseerd.
Onze advocaat Frank Mayer heeft bij
de rechtbank van Frankfort namens
ons een proces aangespannen tegen de Claims Conference en de
Stiftung Erinnerung Verantwortung
und Zukunft omdat de aanvragen
voor een uitbetaling in het kader
van het Slavenarbeidfonds zijn afgewezen, daar waar andere aanvragers met identieke oorlogsachtergronden wel hun (eerste) uitbetaling hebben ontvangen.
Mr. Mayer heeft de Claims
Conference en bovengenoemde
stichting gedagvaard omdat hij van
mening is dat in Amsterdam wel
degelijke sprake was van een getto. Als de Duitse rechter onze stelling accepteert dienen alsnog aan
de 30 claimanten uitbetalingen te
geschieden.

Getto
Als de Duitse rechter onze deﬁnitie van het Amsterdams getto verwerpt blijft het feit bestaan dat ongeveer 167 aanvragers dan abusievelijk wel de eerste uitbetaling hebben ontvangen, terwijl dit deze 30
claimanten is onthouden.
Mr. Mayer stelt dan ook dat ook bij
verwerping van onze gettodeﬁnitie de claimanten op grond van het
> lees verder op pagina 7
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soonshuishoudens. Soms zal dit lager kunnen zijn, maar in dat geval gebruik gemaakt worden huursubsidie.
Daarnaast geldt dat als gevolg van de
ruimere marge voor de maximaal de
te subsidiëren huur en het niet stellen
van een inkomensgrens, juist voor hogere huren toch nog een huurbijdrage kan worden gegeven, die in het kader van de huursubsidieregeling nooit
gegeven zou worden.” Aldus secretaris mevrouw Ter Heide namens de
Raadskamers Wuv en Wubo.

Hogerhand en solidariteit
Aangezien uit het bovenstaande blijkt
dat de PUR van hogerhand geen opdracht heeft gekregen om te zoeken
naar bezuinigingen vragen wij ons af

Nalatenschap
puur voor de
toekomst …

Ook u kunt iets goeds
nalaten voor de toekomst.
Het voortbestaan van uw
VBV om uw belang en dat
van de tweede generatie
te behartigen.

Voor een persoonlijk en vertrouwelijk
advies kunt u telefonisch terecht bij:
Louis Rozendaal
075 6701988
Hans Vos
06 50920131
Flory Neter-Polak
06 53245772
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hoe het is gesteld met de onvoorwaardelijke solidariteit die ons is beloofd
bij monde van de vorige minister van
VWS mevrouw Borst. Zij beloofde immers geen veranderingen meer te zullen aanbrengen. Wij gaan ervan uit dat
het woord van bewindvoerders op zijn
minst serieus moet worden genomen.
Daarom gaan we naar de stembus en
daarom voelen wij ons zo verweven
met de door ons zo gekoesterde democratie.
Nu heeft het er de schijn van dat organisaties zoals bv. de PUR, los van de
gemaakte afspraken met de doelgroepen en de basisinstellingen, veranderingen kunnen doorvoeren die strijdig
zijn met toezeggingen van politiek hogerhand.

Volgende keer beter
Wij betreuren het ten zeerste dat de
PUR, geen gebruik maakt van de haar
gegeven mogelijkheden om de wetten
vanuit het perspectief van solidariteit
te handhaven. Die vrijheid heeft men.
Men maakt er in deze echter geen gebruik van. Dit betreuren wij en wij komen er zeker nog op terug. Wij hopen dat de PUR uiteindelijk begrip zal
hebben voor ons standpunt en volgend jaar als het onderwerp van de
vergoedingen opnieuw moet worden
beschouwd onze bezwaren zal laten
meewegen. Juist door deze maatregel
worden de minst draagkrachtigen het
meest getroffen.

Tijdens het ter perse gaan van onze vorige Info
bereikte ons het trieste bericht van het plotselinge en volledig onverwachte overlijden van
ons hogelijk gewaardeerde bestuurslid Henk
Oswald. Door zijn drukke bestaan en zijn vele
werkzaamheden was Henk pas vrij recent beschikbaar en eerst sinds 2002 in het VBV-bestuur opgenomen. Hij was echter wel een van
de VBV-leden van het eerste uur; al zo’n twintig jaar dus.
Na zijn toetreden als bestuurslid bleek Henk een ware aanwinst;
een man die mee kon denken en over creativiteit beschikte waardoor passende oplossingen konden worden gevonden voor soms
lastige problemen.
Ondanks zijn 80-jarige leeftijd stond hij midden in ‘het leven’ hetgeen natuurlijk ook wel eens een nadeel inhield. Samen met zijn
vrouw Riet toefde hij veelvuldig in de Verenigde Staten voor zijn
werk en vaak knoopte hij daar voor ontspanning een verblijf aan
vast om zijn geliefde en favoriete plek in Florida te bezoeken. Derhalve was hij niet altijd beschikbaar voor het bestuur. Maar desondanks wist hij zich in korte tijd onmisbaar te maken mede door zijn
beminnelijk optreden. Juist daarmee werden de contacten met andere organisaties gemakkelijk gecontinueerd en kon hij in overlegorganen op plezierige wijze taken van andere bestuurleden overnemen. Dit soort externe betrekkingen waren hem op het lijf geschreven en vele bekenden vanuit het verleden trof hij weer tijdens dit
soort overleg aan.
Helaas veel te jong en dat gold in het bijzonder voor iemand als
Henk Oswald sloeg op reis naar Florida het noodlot toe. Wij allen
waren, net zoals zijn naaste familie en vrienden, verbijsterd. Wij zullen hem missen maar wij beseffen ook hoezeer dat juist en temeer
zal gelden voor zijn Riet, voor zijn kinderen en zijn kleinkinderen.
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VBV 20 jaar: een retro-perspektief

VBV strijdbaar door
de jaren heen
Nu het VBV dit jaar haar twintigjarig bestaan viert, is dat een aardig moment voor een terugblik. In het eerste jaar verscheen de
Info drie maal. Die Info’s waren heel eenvoudig op een paar A4-tjes getypt en netjes gekopieerd. Die velletjes papier werden
door de bestuursleden persoonlijk geadresseerd en verzonden.
Dat was toen nog mogelijk met die krap honderd leden. Wij, de
bestuursleden van nu, zouden dat niet meer kunnen met het ledental van nu. Bovendien gaat alles nu per computer; er is in 20
jaar een hoop veranderd.
Wat waren in 1984 de problemen en
aandachtsvelden van het VBV en waar
werd over gepubliceerd?
In oktober 1984 werd geschreven
dat het voor de uitvoering van de
Wuv voldoende zou moeten zijn om
slechts één keuring te ondergaan ook
als in verband met de uitvoering van
de Wuv, meerdere wetten (zoals b.v.
WAO, AAW) in werking zouden treden waarbij dan verschillende instanties zoals GAK, Detam bij betrokken
zouden zijn. Het bestuur werd in deze
gesteund door de Kon. Ned. Mij. tot
bevordering der Geneeskunst.
Het bestuur heeft bij de (toenmalige)
Uitkeringsraad bewerkstelligd dat, als
men voor de eerste maal een bijdrage
krijgt voor de aanschaf van een auto,
de inruilwaarde van de oude auto niet
in mindering van die bijdrage zal worden gebracht. De oude auto had men
immers al volledig zelf betaald.

Signaal
Verder adviseerde het bestuur zijn leden om ontvangen formulieren van de
Uitkeringraad niet zonder overleg in
te vullen maar zich te laten informeren door terzake deskundigen. Voor
dat doel werden de begeleidende instellingen genoemd. Verder kon men

zich ook in verbinding stellen met het
VBV.
Ook worden de leden er op gewezen
dat vergoedingen en tegemoetkomingen niet als inkomen mogen worden
aangemerkt.
In 1985 verscheen de Info weer driemaal en werd nog steeds getypt op
een paar A-4-tjes. Het bestuur schreef
ondermeer in 1985 dat de Wuv-uitkeringen bevroren zouden worden - volgens een brief van het ministerie - en
dat deze niet zoals de uitkeringen in
de sociale sector zouden worden verlaagd. Daarmee bevestigde de overheid dat de Wuv geen sociale wet was.
Dat was toen een belangrijk signaal.

de vereveningsbijdrage met name
voor 65-plussers, over de NMIK die
belast werd en niet belastbaar zou
moeten zijn en over het feit dat de
klachten bij het ouder worden erg toenemen enz.
Het bestuur wijst op het belang om
de Uitkeringsraad bijtijds te berichten wanneer er wijzigingen optreden
in het inkomen. Ook worden de goede
kontakten met Pelita, Stichting 19401945 en JMW gemeld.
Een grote toename van leden werd geregistreerd; ook dat alles was toen te
lezen.

> Het logo uit de begin jaren van het VBV

In 1986 kwam het VBV met 4 kleine
Info’s. De eerste, nr. 7 van feb.1986,
was nog op A-4 maar daarna kwamen
de wat professioneler uitgaven op A5. Er werd melding gemaakt van een
brief van het bestuur van het VBV aan
de Commissie van Dijke. Het VBV ventileerde haar visie naar de commissie.
In veertien punten veegde het VBV de
vloer aan met het rapport.
Verder kan men lezen hoe de WIV
(Wet Indisch Verzet) moet worden uitgelegd.
De vergoeding voor huishoudelijke
hulp wordt met ingang van 01-01-1987
ƒ 11,50!

VWS en PUR en andere afkortingsgerechtigden
Het Ministerie had een Commissie
(Commissie van Dijke) in het leven
geroepen om de wetgeving te vereenvoudigen. Dus toen ook al!!
Het VBV had geen goed woord over
voor het interim-rapport van de commissie van Dijke, uitgezonderd het
minderheidsstandpunt van het lid van
de commissie, prof. B.S. Polak.
Het toenmalige bestuur heeft op het
ministerie een onderhoud gehad en Nóg een centenkwestie
daar zijn ongenoegen geuit over o.a. In vrijwel alle Info’s wordt verzocht
om de contributie op tijd te voldoen
en ook om een eventuele verhuizing
door te geven zodat de Info’s op het
juiste adres aankomen.
Wat dat betreft is er sinds die tijd dus
niets veranderd!!
Een andere keer nemen wij volgende
jaren onder de loep.
GK.
okt 2004
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Eigen bijdrage bij
tegemoetkomingen
Wellicht is bekend dat bij een tegemoetkoming ook een eigen bijdrage kan worden gevraagd. De hoogte echter van die eigen bijdrage is
afhankelijk van het totale inkomen.
Hieronder wordt daarop nader ingegaan en wordt een en ander uit
de doeken gedaan.
Er is verandering gekomen in de berekening van de eigen bijdrage. Deze
wijziging geldt echter alleen voor de
tegemoetkoming DMV (Deelname
aan het Maatschappelijk Verkeer)
of daarmee vergelijkbare tegemoetkomingen welke vroeger apart waren toegekend. Het gaat dus over
zaken zoals extra vakantie, sociaal
vervoer en telefoonkosten.

Wat werd anders?
Bij de berekening nu wordt alleen
nog rekening gehouden met de
• bruto WUV-uitkering
• bruto andere inkomsten zoals de
inkomsten uit arbeid en andere uitkeringen/pensioenen.
Inkomsten uit vermogen en een
eventuele toeslag premie ziektekostenverzekering blijven nu dus buiten beschouwing en worden niet
meer meegenomen bij de eigen bijdrage.
Schone schijn
Op het eerste gezicht lijkt dit allemaal erg mooi, maar bij nadere beschouwing kan dat toch tegenvallen. U moet, om voor die wijziging
in aanmerking te komen, dat zelf
schriftelijk aanvragen en dan moet
de eigen bijdrage op basis van de
gewijzigde inkomsten ook nog
meer dan 30% in uw voordeel afwijken van de eerder vastgestelde eigen bijdrage. Bij personen boven 65
jaar zal de eigen bijdrage daardoor
meestal helemaal niet veranderen.
Voor een meer gedetailleerde uitleg van deze verandering verwijzen wij u naar het blad van de
Pensioen- en Uitkeringraad. In het
blad “Aanspraak” nr. 2 (juni 2004)
staat een en ander (uitgebreid) te
lezen.
GG
4|
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ABP faalt, burger betaalt
Het ziet er naar uit dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
weer enige zepers heeft behaald met haar beleggingsstrategie.
Dat zou niet de eerste maal zijn in het ruim 75-jarige bestaan van
deze instelling. De consequenties echter lijken verstrekkender te
zijn dan men zo op het eerste gezicht zou verwachten.
De jaarlijkse verhogingen van uitkeringen en pensioenen worden doorgaans berekend aan de hand van een
index welke is gebaseerd op de salarisontwikkelingen bij het overheidspersoneel.
Dit jaar echter is er wat mis gegaan.
Niet natuurlijk met het berekenen van
die index maar wel met de beleggingen van het ABP. Beursmalaise, onvoldoende indekken tegen koersdalingen en ongetwijfeld nog veel meer
ogenschijnlijk acceptabele verklaringen werden oorzaak van een teruglopende dekking en reserve voor uitkeringen en pensioenen. Zaken dus die
uitsluitend bij het ABP thuishoren.
Indien de dekking onvoldoende is dan
heeft dit pensioenfonds de plicht om
de tering naar de nering te zetten oftewel om de berekende index niet toe te
passen maar minder verhoging door
te voeren. Tot zo ver is alles nog te
verklaren.
De Pensioen- en Uitkeringsraad echter volgt eveneens de index van het

ABP. Nu het ABP minder verhoogt,
meent de PUR het recht te hebben
om die mindere verhoging ook toe te
mogen passen op de uitkeringen van
de WUV-gerechtigden. Dat recht echter valt te betwijfelen aldus onze bron
Jack Weil.

Woestijnroep?
Weil probeerde als lid
van de cliëntenraad
gehoor te vinden voor
zijn stelling. De materie is echter lastig en
het verweer van diverse zijden wat mistig. Zijn visie komt er op neer dat de
PUR geen organisatie is die gelden
belegt en dus geen last kan hebben
gehad van het slechte beursklimaat.
Niets rechtvaardigt dat eenderde van
de jaarlijkse verhoging voor de WUVcliënten in rook is opgegaan.
Dat betekent dat men zich bij de PUR
niet zou mogen beroepen op tekorten welke zouden zijn ontstaan door
mislukte beleggingsstrategieën bij het
ABP. Op die gronden dient de PUR de
volledige index zonder kortingen aan
haar cliënten door te geven.
Niet morrelen aan de uitkeringen.
Doe niet mee met het ABP.
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Onwijze uitwijzigingen waren aanleiding voor een reactie van het VBV
In het kader van de vaak onterechte uitwijzingen van in Nederland
geboren kinderen heeft het bestuur van het VBV op verzoek van
een van onze leden gemeend de minister-president en minister Verdonk te laten weten dat dit beleid volgens ons de schoonheidsprijs niet verdient.
Juist vanuit ons eigen perspectief is het vaak onmogelijk om het
verdriet te zien in het kader van het zogenaamde gepaste deportatiebeleid. Hieronder een samenvatting van de brief.
Juist omdat wij ons bezighouden met
het behartigen van de belangen van
hen die als vervolgden de Tweede
Wereldoorlog overleefden en de meesten van ons kinderen waren, zijn de
beelden van de bovengenoemde problematiek vaak zo herkenbaar.
In het huidige beleid worden gezinnen die reeds jaren in Nederland verblijven en volledig zijn geïntegreerd,
weggevoerd. Kinderen, hier geboren, mogen niet meer naar school en
gezinnen worden uit elkaar gerukt.
Onaangekondigd verdwijnen kinderen, soms hangen de schooltassen
nog gewoon in de gang.
Is het niet strijdig met het Verdrag tot
bescherming van de rechten van het
kind om kinderen op te sluiten?

Generaal pardon
Hoe staat het met gegarandeerde veiligheid bij terugkeer in het land van
herkomst? Wij zijn van mening dat
een generaal pardon voor deze speciﬁeke groep mogelijk zou moeten zijn.
Het komt ons, als overlevenden van
de Tweede Wereldoorlog zo vreselijk
bekend voor. Ook wij hadden een ‘vertrekcentrum’…
Wij als ‘ervaringsdeskundigen’ doen
een dringend beroep op u om af te
zien van de uitzetting van reeds lang
hier verblijvende of hier geboren minderjarige kinderen en hun ouders.

Wereldoorlog. De Nederlandse regering voert een streng maar rechtvaardig beleid.
Alleen zij die recht hebben op een verblijfsvergunning zullen er een krijgen.
Personen waarvan is vastgesteld dat
bescherming niet noodzakelijk is en
verblijf niet aan de orde is, moeten terugkeren naar het land van herkomst.
Er wordt verwacht van de vreemdeling
dat hij/zij zelf de nodige voorbereidingen treft om zelfstandig terug te keren
naar het land van herkomst.
De Nederlands overheid stelt alles in
het werk om de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers te bevorde-

ren. Aan personen die uiteindelijk objectief aantoonbaar buiten hun schuld
niet terug kunnen keren, kan op grond
van het zogenaamde buitenschuldcriterium een verblijfsvergunning worden verstrekt. Mevrouw Verdonk dankt
het VBV voor de betrokkenheid en het
medeleven met de asielzoekers en beseft heel goed dat mensen het soms
moeilijk hebben met de gevolgen van
het vreemdelingenbeleid. Het laatste
is voor haar een aansporing om al het
mogelijke te doen om de procedures
nog sneller te laten verlopen.

Toch teleurgesteld
Alhoewel wij verheugd waren met het
uitgebreid schrijven van de minister
blijven wij teleurgesteld in een beleid
dat voorbij gaat aan kinderen en onnodig veel leed berokkent aan mensen
die in principe een waardevolle bijdrage leveren aan de samenleving.
Het huidige uitwijzingsbeleid blijft in
strijd met het Verdrag tot bescherming van de rechten van het kind.

“Er wordt verwacht van de vreemdeling dat hij/zij zelf de nodige voorbereidingen treft om zelfstandig terug te keren naar het land van herkomst”

Minister Verdonk antwoordt
Zij heeft begrip voor de emoties die
de gevolgen van het vreemdelingenbeleid oproepen maar vindt dat het
terugkeerbeleid van het kabinet nooit
mag worden vergeleken met het
leed dat is aangedaan in de Tweede
okt 2004
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Ochtendmeeting bij stichting Elah blijkt goed initiatief

VBV ontmoet leden in Israël
In de tweede helft van juni was VBV-voorzitter,
Flory Neter, in Israël. Van die gelegenheid werd gebruik gemaakt om een persoonlijke ontmoeting te
arrangeren met VBV-leden en sympathisanten die
in Israël wonen. Zo werd de ledenvergadering van
maart dit jaar nog eens dunnetjes over gedaan.

Overleg en discussie in een ontspannen sfeer

Bij Ayala verkeert men in de veronderstelling dat zeer beperkt gelden uit dit
fonds mochten worden ingezet. Niets
blijkt echter minder waar te zijn.
Het was een nuttige en zinvolle bijeenkomst op die uiteraard zonnige 25ste
juni 2004. De locatie leek nog een probleem; de stichting Elah bleek echter
gastvrij en bood onderdak door ruimte ter beschikking te stellen. Begeleid
door kofﬁe en koek werd over diverse
thema’s gediscussieerd en werden gedachten en ideeën uitgewisseld.

Uiteraard waren de onderwerpen vergelijkbaar met wat op de algemene ledenvergadering van maart werd besproken. Een thema echter kreeg extra
aandacht en dat was natuurlijk Ayala.
Logischerwijs kwam de wrijving VBV
versus Ayala ter sprake. Wrijving die in
het verleden ontstond door verschillende interpretaties over mondeling
gemaakte afspraken.

Brief VWS
Flory heeft samen met Bert de Leeuw
tijdens een onderhoud op het ministerie deze kwestie nogmaals aangekaart.
Daar is nu klip en klaar een antwoord
op geformuleerd door het ministerie
waaruit hieronder wordt geciteerd:
“Van een strikte beperking tot Wuv-gerelateerde zaken is bij dit project geen
sprake. Een voorwaarde om in aanmerking te komen voor ﬁnanciering
uit het fonds was, dat het project ten
goede dient te komen aan slachtoffers
van de nazi-vervolging.”
Met dit antwoord is het ook voor Ayala
duidelijk dat er geen reden is om een
procesvoering voor de doelgroep waaronder Nederlanders en/of exNederlanders - niet te ondersteunen.

Heikel punt
De kwestie is in dit blad al
eens eerder aan de orde geweest en betreft de 500.000
guldens - de ‘Dolmangelden/
Goudpool’ - welke op de rekening van Ayala werden gestort. Dat geld was en is bestemd voor ﬁnanciële hulpverlening bij processen t.b.v. Gebruikt of ongebruikt
de doelgroep, de slachtof- Het zou Ayala sieren indien zij zich zou
fers van de nazivervolging.
inzetten voor haar leden met gebruikmaking van de Dolmangelden welke
haar ter beschikking staan. Bovendien
JAARVERGADERING 20 MAART 2005
is het niet uitgesloten dat deze gelden
als subsidie van tijdelijke aard worden
Voor deze komende jaarvergadering heeft het
aangemerkt. Dat houdt dan in dat niet
VBV-bestuur
gebruikte middelen na enige tijd kunbesloten om alle leden;
nen worden teruggevorderd. Met eni• die de ochtendvergadering bezoeken,
ge doelen op korte termijn voor ogen
• die hun contributie hebben betaald,
zou dat toch eeuwig jammer zijn als
• die zich tijdig hebben opgegeven én… zich op
dit geld ongebruikt zou terugvloeien
tijd voor aanvang van de vergadering melden; de
of wegens gebrek aan activiteiten ongebruikelijke gezamenlijke lunch in hotel Casa te
gebruikt op de rekening van Ayala zou
Amsterdam gratis aan te bieden.
blijven staan.
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Voortgang proces onderduikers en slavenarbeid
gelijkheidsbeginsel de eerste uitbetaling alsnog dienen te ontvangen.
Ook al zou die abusievelijk aan de
andere claimanten zijn verstrekt.

Bevoegdheid en deﬁnities
In een repliek liet de Claims
Conference aan de rechter weten
dat zij van mening is dat zij de juridische bevoegdheid van de Duitse
rechter in deze rechtszaak bestrijdt.
Daarnaast verwerpt de Claims
Conference dat in Amsterdam sprake is geweest van een getto in de zin
van de door de Duitse grondwet gehanteerde deﬁnitie.
Uit het feit dat mr. Mayer door de
rechter in de gelegenheid werd gesteld op zijn beurt weer antwoord te
geven op de reactie van de Claims
Conference zou naar zijn oordeel
voorzichtig kunnen worden afgeleid
dat hij zich mogelijk wel bevoegd
acht. Het zou immers onlogisch zijn
om deze zaak inhoudelijk uit te procederen als de rechter op voorhand
al van oordeel zou zijn dat hij in deze
kwestie juridisch niet bevoegd is.
Overigens is de Claims Conference
op zich al een stuk in onze richting opgeschoven. Stelde de Claims
Conference aanvankelijk dat er in
Amsterdam in het geheel geen sprake van een getto was, hanteert de
raadsman van de Claims Conference
thans de stelling dat er wel een getto
was, maar dat dit niet de Duitse deﬁnitie dekt.
Wanneer uitspraak?
Volgens de Encyclopedia Britannica
is een getto een verplicht woongebied. Het Judenviertel in Amsterdam
was een verplicht woongebied, maar
de Duitse juridische deﬁnitie vereist
dat er tevens sprake is van een afgesloten, ommuurd gebied.
Volgens mr. Mayer voldeed het getto
van Amsterdam echter ook aan de
Duitse deﬁnitie omdat het weliswaar
niet permanent afgesloten, maar wel
afsluitbaar was. De verwachting is
dat we binnen een half jaar een uitspraak kunnen verwachten.

Onderduikers, slavenarbeid en bezwaar
In het kader van de Slavenarbeidgelden heeft een groep onderduikers een aanvraag gedaan. Nu ontvangen diegenen (167 aanvragers) die een eerste betaling hebben gekregen een schrijven
dat meldt dat zij - volgens de criteria van de Claims Conference
- niet gerechtigd zouden zijn. Er zal weliswaar niet worden teruggevorderd maar voor een tweede uitbetaling - zo meent de
Claims Conference - komen zij niet in aanmerking.
Eerdere publicaties in dit
blad maken duidelijk dat
er momenteel een proces loopt in Duitsland.
De criteria van de
Claims Conference worden door een 30-tal af-

gewezen onderduikers
aangevochten. Wij zijn
van mening dat zij, die
wel een eerste betaling
ontvingen maar werden
afgewezen voor de tweede betaling, hoe dan ook

bezwaar moeten aantekenen. Dit kan tot uiterlijk 28 oktober 2004.
Hieronder een voorbeeld van een bezwaarschrift

Datum …
Registration number …
Claims Conference
To the program Director Mrs. Bettina Seifert
Sophienstrasse 44
D-60487 Frankfurt am Main
Duitsland
Dear Mrs Seifert,
In reply to your letter dated ……… 2004, in which you reject my
second payment under the terms of the slave labour funds,
I herewith inform you as follows.
Considering the nature of hiding, the legal status of Amsterdam
during WOII and the fact that the CC has turned payment to
hidden people into a lottery (about 167 former hidden people
have been paid out), I refuse to reconcile myself to your decision.
Therefore, I will keep a close track of the law suit which in view of
the above facts has been started against the CC by 30 Dutch
people and which probably will come up for hearing in Germany.
It goes without saying that I will have to accept the verdict of this
case.
Yours sincerely,
(naam) …
(adresgegevens) …
(ondertekening) …

okt 2004
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Vertaalde casuïstiek uit de praktijk van het VBV
Kind uit een gemengd huwelijk
Je zult maar een kind zijn uit een gemengd huwelijk waarvan de moeder joods was.
Je zult maar een kind zijn uit een gemengd huwelijk waarvan de moeder joods
was en stond ingeschreven bij het joods kerkgenootschap.
Je zult maar een kind zijn uit een gemengd huwelijk en ook nog besneden.
Je zult maar een kind zijn uit een gemengd huwelijk dat om bovenstaande
redenen gewoon stond op de zg. deportatielijst van de Duitsers.
Vanwege het feit dat het kind in de
jodenbuurt van Amsterdam woonde en uit een traditioneel joods gezin
kwam, besloot de niet-joodse vader
op een gegeven moment een ‘Sperr’
aan te vragen waardoor zijn kind als
niet joods zou kunnen worden aangemerkt.
Medio 1943 lukt dat eindelijk maar
wel op het moment dat dé Duitser die
een ‘Sperr’ beoordeelde en verstrekte,
ene Calmeyer, door zijn eigen mensen
al niet meer serieus werd genomen.
Toch blijft het feit dat ditzelfde kind,
vanaf het tijdstip dat de jodenvervolgingen begonnen, tot medio 1943, hij stond immers op de deportatielijst
- volledig vervolgbaar was.
Vanaf november 1940 begon voor de

joden de isolatie, daarna de deportatie en ten slotte de moord. Voor de
ogen van het kind werd de familie uit
hun huizen gesleurd om te worden
gedeporteerd; in de ogen van het kind
en bovenal van de moeder, was het
joods. Het was daarom dat zijn ouders hem lieten onderduiken. Tot op
de dag van vandaag spelen deze herinneringen uit die jaren hem parten.

Relativiteit van vrees
Omdat de Duitsers tot nader order
de gemengde huwelijken en hun kinderen niet vervolgden, beoordeelt de
Pensioen- en Uitkeringsraad de mensen met een soortgelijk verleden als
niet direct vervolgd volgens criteria die
de WUV aangeeft. Men stelt dus dat

VBV nog professioneler
Na de laatste algemene vergadering is er na overleg met de Pensioen- en
Uitkeringsraad een ex-medewerker van de PUR door het VBV-bestuur aangezocht. Tot grote blijdschap en tevredenheid van het bestuur heeft Cees Michels
zich bereid verklaard om het VBV-bestuur met kennis en daden te ondersteunen. Met zijn gedegen juridische achtergrond en met een jarenlange ervaring
welke hij heeft opgedaan ondermeer in functies bij de PUR is hij meer dan alleen een waardevolle ondersteuning van het VBV-bestuur. Zijn aantreden betekent voor het VBV een nieuwe impuls om problemen aan te pakken.
Ook als instituut wordt het VBV hierdoor nog professioneler. Hieruit moge blijken dat de status van vrijwilligersorganisatie geen negatieve klank behoeft te
betekenen. Zijn adviserende stem en zijn meedenken in diverse kwesties hebben hun vruchten inmiddels al afgeworpen. Welkom Cees!

Snelheidsbeperking
Bestuurslid Gerrie Goudeketting werd
enige dagen geleden na een routineonderzoek geadviseerd om een pacemaker te laten plaatsen. Die behandeling is inmiddels succesvol verlopen en Gerrie is gelukkig weer bijna
als nieuw.
Behalve een hartelijke en welgemeende felicitatie wegens het bereiken van
8|
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de 80-jarige leeftijd
wens ik Gerrie namens
de gehele redactie natuurlijk ook een welkom thuis en een spoedig herstel. Geruststellend voor zijn
medebestuursleden: de pacemaker is
niet bedoeld om het werktempo van
Gerrie te verhogen.

deze mensen niets te vrezen hadden.
De werkelijkheid echter was vaak anders. Het huidig historisch besef is
soms bezijden de realiteit. Het VBV is
dan ook van mening dat er soepeler
beoordeeld moet worden om deze categorie middels de antihardheidsclausule binnen het kader van de WUV
van een uitkering te voorzien.

Voldoende handvatten
De expertise is aanwezig, men kent
de problematiek en het handvat is er.
Waarom wordt er dan gekozen voor
een afwijzing daar waar de jurisprudentie ook nog eens een extra helpende hand biedt?
Wij zijn hierover in gesprek met de
PUR en met VWS.

COLOFON

Twintig
jaar
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