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Kwestie ‘Artikel 2’ blijft
een heet hangijzer
Aangezien de Duitse overheid er van uit ging dat de WUV een vorm
van smartengeld was, was het niet mogelijk om Nederland hierbij
te betrekken. Smartengeld wordt gezien als een vorm van Wiedergutmachung. Als men Wiedergutmachung krijgt, komt men ook niet
in aanmerking voor artikel 2. Met veel moeite is de Duitse overheid
ervan doordrongen dat de WUV een ‘normale’ uitkering is in het
kader van de arbeidsongeschiktheid.
VWS heeft op aandringen van het VBV uiteindelijk een brief gestuurd aan het Duitse
Ministerie van Financiën waarin een en
ander duidelijk uit de doeken werd gedaan.
Verder is er voor gekozen om dit traject in
samenwerking te doen met JMW. Het zou
voor het VBV te veel werk worden om alle
aanvragers persoonlijk bij te staan met de
afhandeling van al het papierwerk.

Wat is waarheid
De waarheid van vandaag is morgen weer
anders. Daarom is het bijna onmogelijk om
u in te lichten over wat het uiteindelijk resultaat zal zijn. Wat op dit moment realiteit
is, is dat de Pensioen- en Uitkeringsraad de
verificaties zal gaan doen. Dat houdt in dat
de PUR in haar eigen bestand checkt of de
> lees verder op pagina 2

Pijnpunten Wuv
Het zal de VBV-leden niet vreemd
in de oren klinken dat men nog
steeds niet tevreden is met de
oorlogswetten zoals deze in de
wetboeken staan vermeld. Jarenlang was er een grote lijst met
wensen welke inmiddels gelukkig
wel is geslonken maar waar nog
voldoende knelpunten op staan.
De voormalige minister van VWS,
mevrouw Els Borst, heeft wegens de
onvrede die er heerste over de oorlogswetten in 1999 een commissie ingesteld
om tot verbetering en vereenvoudiging

van de wetten voor oorlogsgetroffenen te
komen. Die zogenoemde Commissie van
Galen heeft zich uitvoerig georiënteerd.
Ook het VBV heeft de commissie diverse
pijnpunten aangedragen. Mevrouw Borst
heeft een aantal aanbevelingen van deze
commissie overgenomen. Helaas, een
aantal is slechts gedeeltelijk en sommige
zijn zelfs geheel niet overgenoemen.
Wat volledig werd overgenomen is de
meeste uitkeringsgerechtigden niet ontgaan. Het VBV heeft echter aangedrongen
om de niet of niet geheel overgenomen
aanbevelingen alsnog toe te voegen. Dat
nu, heeft minister Borst helaas niet willen
> lees verder op pagina 2
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Van de voorzitter
Dit is alweer de laatste INFO voor de
zomervakantie. Het nieuwe seizoen
gloort in het verschiet. Het beleid is gericht op het consolideren van de status
van het VBV en daar waar nodig die
persoonlijke hulp bieden die gewenst
is. Ik zou willen dat ik in een glazen bol
de toekomst kon zien en zou kunnen
voorspellen wat het resultaat zal zijn van
onze inspanningen. Helaas.
Wij hebben gelukkig de INFO. Die
komt vier maal per jaar uit. Dit is een
uitstekend middel om u op de hoogte
te houden van de ontwikkelingen. Wij
zullen de vinger aan de pols houden en
zonodig onze stem laten horen.
Velen van u konden om moverende
redenen de jaarvergadering helaas niet
bezoeken. Wel was er de vaste kern
van ongeveer 100 mensen. Mensen die
meeleven met wat het bestuur doet.
Dat is voor ons een enorme steun.
Het hele jaar werken wij zonder rechtstreeks contact te hebben met de leden.
Dat is een bijna abstract gegeven.
De lijnen en plannen die wij trachten te
verwezenlijken, worden op de jaarvergadering getoetst. Zoals ieder jaar kunt
u de notulen van de ledenvergadering
bij ons opvragen. Bij voorkeur sturen wij
die per email maar toezending per post
is ook mogelijk.
Het VBV heeft zich in de achter ons
liggende periode duidelijk op de kaart
gezet. Wij waren een gesprekspartner
van de PUR, de Claims Conference, het
ministerie van VWS, Joods Maatschappelijk Werk en Pelita, Cogis en andere
zich met de oorlogsoverlevenden bezighoudende organisaties.
Het weer is prachtig en vanuit mijn
werkplek zie ik de schapen en koeien
zich koesteren in de lome zonnewarmte.
Het belooft een prachtige zomer te
worden. In ieder geval wens ik u dat toe.
Flory Neter-Polak, voorzitter
juni 2006
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Financiën
Tijdens de jaarvergadering is een contributieverhoging vastgesteld. De contributie vanaf 2007 wordt €35,- voor een
lid en €17,50 voor een medelid. Deze
verhoging is noodzakelijk omdat er veel
meer persoonlijke hulpverlening nodig is
dan voorheen.
Als handreiking om de financiële middelen enigszins toereikend te laten zijn,
heeft een aantal leden zich spontaan
aangemeld voor de ‘Club van 100’.
Wie of wat is nu die club van 100?
Rond 1993 was de kaspositie van het
VBV slecht. Een van de bestuursleden
heeft toen op een jaarvergadering het
idee gelanceerd om een club op te richten van honderd leden die fl. 100,- zouden bijdragen. In de hoogtijdagen waren
er ruim zeventig leden en dat zijn nu nog
ongeveer vijftig. Als zich nu werkelijk
honderd leden zouden aanmelden dan
betekent dat dus totaal € 4.500,- extra
per jaar boven de normale contributies.
De fl. 100,- van weleer is nu € 45,-.
Wij zouden dan makkelijker die hulp kunnen verlenen die broodnodig is. En ten
slotte, het is ook nog fiscaal aftrekbaar.

VBV ontmoet NIK

Naar aanleiding van het verslag van de bijeenkomst met de Israëlische VBV-leden zoals gepubliceerd in de vorige INFO vond op 27 april
een gesprek plaats tussen afgevaardigden van
het VBV en het Nederlands Informatiekantoor.
Namens de VBV-leden in Israël waren Ro Wiener, Alice Bresser en Hannah Friedman aanwezig en namens het NIK waren dat algemeen
directeur Dick Wentink en directeur Roosje
Polak-Wajsberg. Het gesprek vond plaats op
de Nederlandse ambassade in Tel Aviv. De
bijeenkomst was plezierig en informatief. Het
NIK was gevoelig voor de problemen van de
VBV-leden in Israël zoals die naar voren waren
gebracht op de vergadering en tijdens diverse
huisbezoeken. Er werd toegezegd dat er een
lid van het VBV op persoonlijke titel zal worden opgenomen in de cliëntenraad. Dit om
betere communicatie tussen de basis van het
VBV in Israël en het NIK te bewerkstelligen.
Bij een volgende VBV-bijeenkomst in Israël zal
het NIK worden uitgenodigd zoals te doen gebruikelijk met medewerkers van de PUR bij de
jaarvergaderingen van het VBV in Nederland.
Verder zal de mogelijkheid worden onderzocht om in de toekomst bij de bijeenkomsten
van de basisinstellingen in de regio (b.v. de Galil
en de Negev) een medewerker van het NIK
aanwezig te laten zijn voor het geven van direct advies aan cliënten.
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De kwestie ‘Artikel 2’
> vervolg pagina 1

aanvrager ook daadwerkelijk aan vervolging
heeft blootgestaan.
Het is nog steeds onduidelijk of de Claims
Conference voldoende middelen van de
Duitse overheid ter beschikking heeft
gekregen om de ongeveer 2.500 aanvragen
uit Nederland daadwerkelijk te honoreren.
De Duitse overheid stelt vooralsnog dat
mensen die ooit een Cadsu-uitkering ontvingen geen recht hebben op een uitkering
‘Artikel 2’. Tot op heden is dat standpunt
van de Duitse overheid onveranderd.

Pijnpunten
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honoreren.
Toen er enige jaren geleden een nieuw
kabinet kwam, werd drs. Hoogervorst
minister van VWS. De sector oorlogsgetroffenen werd toen overgedragen aan
zijn staatssecretaris, mevrouw C. Ross-van
Dorp. Ook zij wilde echter geen veranderingen meer aanbrengen in de wetten.
Onlangs is er nog een aantal punten
gebundeld naar de Vaste Kamercommissie
van VWS gestuurd met het verzoek om
de Minister te wijzen op verschillende zaken welke volgens het VBV nodig en soms
zelfs dringend aan verbetering toe zijn.
Het betreft punten welke al diverse malen
met de PUR en anderen waren besproken
en waar geen oplossing voor werd gevonden. Het valt te hopen dat ook de politiek
deze zaken ondersteunt.
• Het VBV heeft gewezen op het feit dat
bij een echtpaar waarvan beide partners
een Wuv-uitkering hebben, bij overlijden
van een van die partners een grote financiële teruggang ontstaat. Wij hebben zo’n
situatie met voorbeelden uitgelegd en een
voorstel tot verbetering toegevoegd.
• Het VBV heeft de minister gewezen op
een onrechtvaardige korting. Het betreft
de korting op een Wuv-uitkering van een
uitkeringsgerechtigde wegens het AOWpensioen van zijn of haar partner. Die korting wordt namelijk toegepast indien die
partner zelf geen Wuv-uitkering ontvangt.
Er is verwezen naar de aanbevelingen van
de Commissie van Galen welke ook door
het VBV worden onderschreven.

Adverteren deed begeren
Voorzichtig dringt de vraag zich op waarom
men dan al die moeite heeft gedaan om
mensen te bewegen om toch vooral de
formulieren in te vullen. Hoge kosten
werden gemaakt met ondermeer dure
advertenties. Zo u zich voor kunt stellen, is het VBV niet echt gelukkig met de
situatie. Het VBV zet het contact met de
Claims Conference voort maar vooralsnog
blijft het een kwestie van touwtrekken en
afwachten.
• Het VBV vroeg dringend om de Wuv
weer open te stellen voor de naoorlogse
generatie. Redenen werden aangevoerd
om deze – in het verleden gemaakte fout
– te herstellen.
• Het VBV heeft gewezen op de bijna
onmogelijke eisen die worden gesteld om
vermindering van vermogen te claimen.
Ook hier worden de voorstellen van de
Commissie van Galen ondersteund.
• Het VBV heeft voorgesteld om het
eigen huis waar men zelf in woont vrij te
stellen van het zogenoemde ‘inkomen uit
vermogen’. Redenen werden aangevoerd
waarom deze onrechtvaardigheid zou
moeten verdwijnen.
• Het VBV heeft gewezen op de onjuiste
verhoging van de grondslag sedert 2004.
Die verhoging is gekoppeld aan de index
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Omdat de financiële situatie
van het ABP achteruit was gegaan door de
terugval van de waarde van hun effecten
heeft het ABP een gedeeltelijke verhoging
van de pensioenen doorgevoerd. Het
VBV vindt het onjuist en onnodig dat de
oorlogsuitkeringen daardoor maar een gedeeltelijke verhoging hebben gekregen. De
minister heeft wettelijke mogelijkheden
om een andere verhoging door te voeren.
Het VBV heeft daar om gevraagd.
Dit alles bij elkaar is toch nog een hele
lijst die zelfs nog niet compleet is. Men
kan echter niet alles in een keer doen.
Afgewacht zal moeten worden wat er van
de bovenstaande wensen wordt gehonoreerd.
G. Goudeketting

Wezen van weleer
Een punt van inzet en inspanning is de
zaak van de Joodse oorlogswezen en het
echte onafhankelijk onderzoek dat Joods
Maatschappelijk Werk (JMW) zou moeten
toestaan. Om dit te bewerkstelligen is
er een samenwerkingsverband opgericht
bestaande uit de Stichting (Israël) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israël (SINJOI) en het Verbond Belangenbehartiging
Vervolgingsslachtoffers (VBV).
Op 5 februari vond een vergadering plaats
in Netanya waar alle wezenorganisaties en
JMW bij aanwezig waren. Daar werd een

voorzichtige overeenstemming bereikt.
Flinterdun dat wel, maar toch.
Flory Neter werd daar benoemd met instemming van de betrokken partijen maar
met beperkt mandaat om in Nederland
met Harry van den Bergh - voorzitter
van de Raad van Toezicht van JMW - te
bespreken hoe een begeleidingscommissie
en de opdrachten daarvoor zouden moeten worden ingevuld. Die gesprekken zijn
voorspoedig verlopen en hebben geleid
tot onderstaand persbericht:

+++ PERSCOMMUNIQUÉ +++
Op 1 mei 2006 hebben JMW en de stichting Samenwerkingsverband-JMW overeenstemming bereikt met het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
(VBV) en de Stichting (Israël) Nederlands-Joodse Oorlogswezen in Israël (SINJOI)
inzake een algemeen, onafhankelijk onderzoek naar het vermogensbeheer van
minderjarige Joodse oorlogswezen door Joodse voogdij-instellingen die destijds
aangesloten waren bij de zogenaamde Gefusioneerde Joodse Instellingen voor
Kinderbescherming (‘de Fusie’).
JMW, de stichting Samenwerkingsverband-JMW (de organisatie waarin de Voormalige Joodse voogdij-instellingen zijn gefuseerd), VBV en SINJOI hebben overeenstemming bereikt over de kandidaten voor de Begeleidingscommissie van het onderzoek.
De Begeleidingscommissie waarin onafhankelijke personen - met kennis op het
terrein van onderzoek, geschiedkunde en financiën - zitting zullen nemen, zal volledig
verantwoordelijk zijn voor de onafhankelijkheid van het onderzoek en het wetenschappelijk niveau.
Overeenstemming bestond al over het concept voor de opzet van onderzoek.
Dit zal met de voorstellen voor de personele invulling van het onderzoeksteam aan
de leden van de Begeleidingscommissie worden voorgelegd en dit alles dient uiteindelijk door de Begeleidingscommissie te worden vastgesteld.
JMW, het Samenwerkingsverband-JMW, VBV en SINJOI hopen dat op korte termijn
de Begeleidingscommissie kan worden geïnstalleerd en een begin aan het onderzoek
kan worden gemaakt. Deze organisaties zullen op korte termijn de namen van de
leden van de Begeleidingscommissie bekend maken.
JMW, het Samenwerkingsverband-JMW, VBV en SINJOI achten het hun morele verantwoordelijkheid voor de Joodse oorlogswezen, de voormalige bestuurders en medewerkers en hun nabestaanden om deze zaak die bij velen grote emoties oproept
onafhankelijk en met grote zorgvuldigheid te laten onderzoeken.
Joods Maatschappelijk Werk (JMW)
Stichting Samenwerkingsverband-JMW
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV)
Stichting (Israël) Nederlandse-Joodse Oorlogswezen in Israël (SINJOI)
Na afloop van de jaarvergadering van het VBV is er een werkgroep opgericht met
VBV-leden, dit om beleidslijnen met betrekking tot de wezenkwestie te toetsen en
vast te stellen.
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Onderduikers
en slavenarbeidgelden
Op 29 april heeft de rechtbank
in Frankfurt geoordeeld niet
bevoegd te zijn om een uitspraak te doen. Dat betekent
dat wij met deze zaak in hoger
beroep verder zouden moeten
om alsnog een proces met
een gerechtelijke uitspraak te
verkrijgen. Een buitengewoon
verdrietig en onbevredigend
resultaat.
Het Hof was van oordeel dat het Hof
van Appel in Jeruzalem het enige college was dat in deze zaak kon oordelen.
Conform de statuten van de Stichting
Herinnering, Verantwoording en Toekomst - geldschieter in deze - is dat correct maar onze jurist was van mening
dat deze structuur in een rechtstaat
niet denkbaar zou moeten zijn. Het
Hof van Appel bestaat namelijk niet uit
juristen maar uit welwillende burgers.
Zij toetsen dus zonder juridische
onderbouwing. Het is zelfs niet als een
arbitragecommissie te beschouwen.
Het Hof van Appel was slechts van mening dat de onderduikers nooit hadden
moeten aanvragen maar dat Hof heeft
geen enkel argument van onze zijde
becommentarieerd. Vandaar dat wij van
mening waren dat wij de Duitse rechter
om een oordeel moesten vragen.
Beroep op politiek
Helaas is het feitelijk niet zo ver gekomen. Het Hof heeft zich neergelegd
bij statuten die volgens ons en onze
advocaat in strijd zijn met een moderne
rechtstaat. De rechtbank heeft zich niet
bevoegd verklaard waardoor zij in deze
netelige zaak geen uitspraak behoefde
te doen. Het lafhartige beleid van de
rechtbank heeft er toe geleid dat er in
deze gevoelige zaak geen enkele klaarheid werd gebracht.
Er was een mogelijkheid tot hoger
beroep maar om zeer moverende redenen hebben wij dat niet gedaan. Ook
onbevredigend, dat wel, maar er waren
geen andere mogelijkheden. Politiek
zullen wij de zaak blijven bepleiten in
Duitsland.
juni 2006
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Tijd van komen en tijd van gaan
Tijdens het middagprogramma van de Algemene Ledenvergadering
van het VBV in maart 2006 waren er voordrachten van drs. Ronald
Leopold, de komende en drs. Ton van Gils, de gaande directeur van
de Pensioen- en Uitkeringsraad. Een samenvatting van wat de beide
heren over het voetlicht brachten.
Het verleden, het heden en de toekomst
van de wetten waren leidraad voor de
beide bijdragen. Met een blik naar het
verleden wordt gememoreerd aan het
regelmatige contact met het VBV. Waar
Leopold verhaalt over zijn eerste stappen
op het ‘PUR-pad’ is het Van Gils die zijn
vijftienjarig directeurschap belicht. Beiden
echter kunnen bogen op een intensief en
veelvuldig contact met het VBV en zijn
bestuur.
Leopold heeft zich intensief ingezet om de
achterstanden ondermeer in de correspondentie met cliënten weg te werken.
Achterstanden welke vaak meer waren
dan een half jaar. De ‘Wet Indisch Verzet’,
de ingewikkelde en vaak onbegrijpelijke
berekeningsbeschikkingen, de oprichting
van de Pensioen- en Uitkeringsraad in 1990
en het traject van de Commissie Van Galen
waren belangrijke zaken waar hij zich mee
bezig heeft gehouden in zijn loopbaan tot
nu toe. De problemen rond de toelating
van de categorie ‘kinderen uit gemengde
huwelijken’, de korting van vermogen met
betrekking tot het eigen huis en de andere
nog te vervullen wensen van het VBV ondermeer inzake de dubbele kortingen van
de AOW behoren tot de ‘erfenissen’ welke
hij straks als directeur wil mee helpen om
op te lossen of te verbeteren waarmee hij
de werken van Van Gils kan voortzetten.
Van Gils vertelt hoe hij in de loop der jaren
het aantal Wuv-cliënten heeft zien verminderen van rond 35.000 naar nu 22.000.
Ook dat heeft natuurlijk geholpen bij het
wegwerken van achterstanden. Nu echter

komt het moment waarop ook het aantal
medewerkers moet worden verminderd.
In kort bestek geeft Van Gils aan dat men
verwacht nog zo’n twintig jaar uitbetalingen
te moeten doen en dat de activiteiten van
de PUR steeds minder zullen worden temeer daar de uitbetalingen zullen worden
overgenomen door de Sociale Verzekeringsbank.
Voor Leopold zijn dit taken welke hij in
goede banen zal moeten leiden. Van Gils
meent in zijn nieuwe functie wel met de
nodige inbreng te kunnen helpen om deze
hele operatie tot een succesvol einde te
brengen. Leopold ziet zich verder gesteld
voor de problematiek van steeds jongere
medewerkers die zelf geen WOII hebben
meegemaakt. Dat zou kunnen leiden tot
minder begrip voor de situatie van de cliënten. Daarentegen worden juist die cliënten
steeds ouder.
Van Gils roert nog de kwestie ‘Artikel 2’
aan waarover u elders in dit blad nog meer
kunt lezen. Ook aan de oplossing van een
hierbij ontstaan administratief probleem
heeft hij een flinke steen kunnen bijdragen
in nauwe samenwerking met het VBV en
het Ministerie. Zowel van Gils als Leopold
werken er hard aan om deze Artikel-2uitkeringen en de aanvragen daarvoor zo
goed en glad mogelijk te laten verlopen en
onderhouden daartoe de contacten met
de Claims Conference in New York. Enige
kritiek op de gang van zaken bij deze organisatie wordt echter door hem niet onder
stoelen of banken gestoken.
Zowel Leopold als Van Gils geven hoog

Foto links: dhr van Gils. Rechts: dhr Leopold.

op over de altijd plezierige contacten en
samenwerking met de bestuurders van het
VBV waarbij Van Gils nog bijna een traan
wegpinkt omdat dit soort contacten straks
niet meer via hem maar via Leopold zullen
lopen.
Na deze voordrachten was er nog behoefte aan nadere tekst en uitleg over
Artikel 2 en de contacten met de CC, de
‘Wiedergutmachung’, de Cadsu-betalingen
uit het verleden, het overnemen van betalingen door de Sociale Verzekeringsbank
en verder kwamen er suggesties vanuit
de zaal om bij de PUR-medewerkers nog
meer begrip te kweken voor de situatie van
vervolgden.
Uitgebreidere verslaglegging van de beide
voordrachten en de vragen met antwoorden
zijn op aanvraag te verkrijgen.
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