VERSLAG ALV van de VBV op 18-03-2018 ochtend
1. Opening
De voorzitter (VZ) van het VBV Flory Neter heet iedereen hartelijk welkom.
Bestuurslid Wil Groen kan helaas niet aanwezig zijn wegens ziekte.
Inleiding voorzitter 2018
Een week van tevoren krijg ik al slapeloze nachten, want je regelt je een slag in de rondte en
dan volgt de angst met een gedekte tafel zonder gasten te blijven zitten. Maar u heeft ons
nog nooit teleur gesteld. Toen mij werd gevraagd om voorzitter te worden van het VBV,
inmiddels zo’n 25 jaar geleden, heb ik weinig bedenktijd gevraagd gefascineerd als ik was
van het idee voorzitter te mogen zijn van een vakbond voor vervolgden. Juist het
strijdvaardige element in de doelstellingen van het VBV spraken enorm tot mijn verbeelding.
Net zoals de meeste van u ben ik opgegroeid in de naoorlogse periode door ouders die bezig
waren om de buitenkant van de opgelopen schade te beperken. De binnenkant was een
onmogelijke taak. Veel tijd en inlevingsvermogen was er niet. Je groeit op in een wereld van
geesten. Familieleden onbekend, maar zij nemen wel plaats in alles wat behoort bij je
ontwikkeling van kind naar de volwassenheid.
Ik wil een klein recent voorval met u delen.
Mijn hele leven ben ik in het bezit van een klein geel zoutvaatje in de vorm van een eendje.
Dat eendje was ooit van een nichtje dat de Shoah niet overleefde. Dat eendje stond op mijn
tafeltje in mijn kinderkamer, het eendje stond op een kastje, het eendje stond in een vitrine.
Dat eendje brak, werd gelijmd en dat eendje werd gekoesterd. Altijd bewust van de zeer
beladen herkomst. Zoiets in de trant van eendje weg, nichtje definitief weg.
Tot ongeveer een jaar geleden het eendje weer eens viel en het kopje eraf brak. Na zo veel
jaar vond ik dat ik er klaar mee was en dat het eendje eindelijk tot mijn verleden mocht
behoren. Ik gooi eindelijk het eendje weg en vertel Ed wat voor opluchting dat was.
Totdat……….ik maanden later lijm nodig heb om iets anders te repareren. Ik maak de
koelkast open opzoek naar een speciaal doosje dat wij voor dit soort dingen hebben. Het
doosje openend en ik werd aangestaard door het eendje waarvan het kopje bruut was
afgebroken. Ik had het dus niet weggegooid. Maar in gesprekken over het verleden vertelde
ik ook aan een ieder die het horen wilde en dat ik er nu echt een streep onder had gezet.
Uiteindelijk bleek dat weggooien onmogelijk was. Alhoewel mijn ratio zegt er nu echt klaar
mee te zijn heeft kennelijk het onderbewustzijn een zelfstandig werkende motoriek. Ik was
verbijsterd.
De metafoor van dit verhaal is, dat hoe je ook je best doet je nooit kunt afrekenen met het
verleden. Het gaat minder pijn doen en je kunt er mee leven, je kunt desondanks gelukkig
zijn, je kunt echter je eendjes nooit uit je bestand verwijderen.
Ik heb de brokstukken gelijmd, op een sokkeltje geplaatst en het op een ereplaatsje gezet.

Terug naar het VBV
Iemand zei ooit tegen mij: Flory jij gaat altijd zeilen als er storm op komst is.
Een eigenschap die door omstandigheden met de paplepel werd ingegoten. Een eigenschap
die soms doodvermoeiend is, maar die voor mij ook glans aan het leven geeft. Tegen de
storm in zeilen, tegen de gevestigde orde ingaan, is een uitdaging die vaak onmogelijk

lijkende dingen mogelijk maken. Bij binnenkomst heeft u een Werkdocumentje gekregen dat
de basis zal vormen voor een Huishoudelijk Reglement. Daarin staan precies alle stormen
vermeld die wij met zijn allen als VBV hebben doorstaan. Uit die stormen zijn grote
successen geboren. Daar kunnen we trots op zijn.
Ik wil ook onze medebestuurders danken voor hun inzet. Ook voor hen geldt dat zij niet
weten hoe je de dingen half moet doen. Alles gaat altijd in goed overleg en met volle inzet.
Onze Gerrie Goudeketting zal niet meer aanwezig zijn op onze vergaderingen. In december
jl. heeft het bestuur, de partners en sommige oud-bestuurders tijdens een lunch afscheid
genomen van onze Gerrie. (Gerrie is inmiddels overleden en zie In Memoriam vorige Info) Ook
vanaf deze plek wil ik hem danken voor zijn enorme inzet.
Los van de perikelen rond de overgang van Vereniging naar Stichting was het een jaar met
erg veel commotie.
De affaire met Jacques Barth heeft mijn vertrouwen een enorme deuk doen oplopen.
Ik kan hier alleen maar zeggen dat het verhaal waarmee hij bij ons kwam een verhaal was
die voor mij persoonlijk voorzag in een wens. De wens om het bestaan voor ons allen, voor
onze kinderen en kleinkinderen eenvoudiger te maken. Ik had de filosofie zo graag willen
geloven. En dat heb ik ook gedaan met volle overgave. Dat het uiteindelijk allemaal net een
beetje anders was heeft er zeker bij mij diep ingehakt. Wil, Henry en ook Eddy waren vanaf
het begin kritischer en ik moet dan ook toegeven dat ik hen daarin bewonder.
Wij hebben aan het paard dat ‘de-fiscalisering van het Gettopensioen’ heet staan trekken om
het uit de handen van de Nederlandse fiscus te houden. We hebben rechtszaken
dienaangaande bijgewoond en gesprekken gevoerd met politici en op het hoogste niveau
van de belasting. We hebben onze kelen en tongen droog gekletst, onze pennen versleten,
maar niets mocht het ministerie van financiën in onze richting laten bewegen.
U hebt allemaal wel het artikel over mevrouw Prenzlau gelezen; hoe zij verzeilde in een
woud van onredelijkheid voor het ontvangen van een schadevergoeding voor gedane
kinderarbeid. Al vóór het verschijnen van het artikel werden wij benaderd door haar zoon
Ronald Vecht, jurist. Hij wist de zaak op andere manieren te benaderen, wist ons te coachen,
wist ons wederom te enthousiasmeren om toch vooral weer samen met hem in beweging te
komen.
Dat is gebeurd en dat heeft geleid tot een procedure Wet Openbaarheid van Bestuur, en de
actie met een petitie op www.petities.nl die door de meeste van jullie is getekend. Voor de
mensen die dat nog niet hebben gedaan ligt hier een lijst die getekend kan worden. Deze lijst
zullen wij in mei aan de Tweede Kamer overhandigen. Het laatste nieuws is dat er van alles
beweegt in Den Haag en dat er heeeeeeeeeel misschien een lichtje is aan het einde van de
tunnel.
We hebben i.v.m. de petitie contact gehad met alle Joodse organisaties, Kerkgenootschappen,
JMW, NIW, Christenen voor Israël, dat heeft geresulteerd in 3500 handtekeningen. In onze
optiek niet genoeg. Dus………
We hebben overal waar mogelijk geflyerd. Het hele bestuur heeft daar keihard aan gewerkt.
Mochten er mensen onder u zijn die de petitie nog niet hebben getekend zet dan uw naam,
adres en handtekening op het kaartje dat op uw stoel ligt. Wij zullen deze dan in mei mede
overhandigen aan de Tweede Kamer.
De tijd is rijp voor een andere bestuursvorm. Verleden jaar werd unaniem de goedkeuring
verleend aan het veranderen van de vereniging in een stichtingsvorm. De voors en tegens
werden geuit. Ook werden op de vergadering in Israël, die wij ook eens per jaar trachten te
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houden, geen bezwaren geuit. Uiteindelijk gaf u de toestemming om de oprichting van
Stichting VBV op de rails te zetten. Dat was moeilijker dan we dachten. Daar moest zelfs de
rechter aan te pas komen om daaraan goedkeuring te verlenen. De rechter bekeek de notulen
en de cijfers en na rijp beraad mocht de kogel door de kerk. Aanstaande dinsdag worden de
laatste handtekeningen gezet. De reden om tot deze stap over te gaan hebben wij verleden
jaar besproken en ik heb ik erover geschreven in de Info’s en op de website. Maar voor alle
duidelijkheid in kort nog een aantal zwaarwegende punten om tot deze stap over te gaan.
Wij achten het van belang om alvorens de deur achter ons dicht te trekken goed te
onderzoeken of er belangrijke zaken die wij voor de tweede generatie kunnen betekenen. U
heeft verleden jaar uitvoerig kennis kunnen nemen van het wel en wee van de generaties na
ons. Het heeft ons in het afgelopen jaar ontbroken aan tijd om echt diep op de materie in te
gaan. Mede door de ervaringen met Jacques Barth was het ook een emotioneel jaar. Je kan
wel een goed bestuurder zijn, maar ook die kennen emoties. Lees aandachtig het
Huishoudelijk Werkdocument en weet dan dat wij trachten op dezelfde voet door te gaan en
dat u via de INFO en via de Website van alles op de hoogte zult worden gehouden. In de
werkwijze van uw VBV verandert er dus niets.
Het moge duidelijk zijn dat uw bestuur niet zonder u kan. U zult van ons in de toekomst een
rekening ontvangen niet voor de contributie maar voor een bijdrage/donatie of zo u wilt
gewoon contributie dat niets anders betekent dan…..jawel een bijdrage. Zonder u kunnen
wij niet. Wij zullen zolang wij bestaan, op en met uw hulp blijven varen. Het bestuur is
motor u allen bent de brandstof. Zonder brandstof valt de motor dood en zo ver is het nog
lang niet. Ik wens onszelf vanaf deze plek ‘Tot 120!!’.
Het eerste gedeelte tot aan de decharge van het bestuur zal gaan over de afronding van de
vereniging. Het gedeelte daarna geeft ons de ruimte om van gedachten te wisselen over de
toekomst.
Ik wens u allen een geweldige vergadering toe. Geniet van de lunch en geniet van het
middagprogramma met Hans Knoop. Dat zal ongetwijfeld weer een interessante happening
worden. Ik wijs u ook nog even op het feit dat Ton Jenezon van de SVB afdeling V&O hier
weer aanwezig zal zijn om u van dienst te zijn met eventuele WUV perikelen.

2. Verslag vorige vergadering
Geen op- en aanmerkingen binnengekomen. De notulen van de vergadering van 2017 worden
goedgekeurd met dank aan de notulist.
3. Verslag Penningmeester
De gehele administratie gaat via Boekhoudburo Westfriesland (BWF). Zij doen de totale
boekhouding waardoor de taak van de penningmeester in principe redelijk gering is. Voor
inhoudelijke vragen kan men daar terecht. De hele affaire met het Getto Pensioen heeft onze
vereniging/stichting niet echt windeieren gelegd. We zijn een gezonde vereniging.
4. Verslag Kascontrole Commissie
De KCC is met drie man sterk aanwezig. Arthur Roselaar, Sallo Levy en Jacques Troostwijk
hebben de zaak vanmorgen heel goed gecontroleerd. Mede voor een goede overgang van
vereniging naar stichting.
Arthur deelt mee dat na controle een zeer intensieve en nauwkeurig boekhouding is
aangetroffen die op alle punten netjes is toegelicht. De KCC kon niet anders dan onze
handtekening zetten onder een uitstekende verklaring. De boekhouding van de vereniging is
prima afgesloten met de wens dat deze onder de stichting even gedegen wordt voortgezet. Het
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bestuur is van harte décharge verleend. Tevens met dank aan Arian en Jessica van BWF. Ook
na de omzetting willen we de KCC voortzetten. Jacques Troostwijk stopt met zijn
werkzaamheden en wordt vervangen door David Hes. De KCC bestaat vanaf 2018 uit Arthur
Roselaar, Sallo Levy en David Hes.
Loek de Liever: we hebben als stichting geen kascommissie meer nodig. VZ: daar heb je
gelijk in. We proberen toch en zijn er inderdaad niet toe verplicht, om zo veel mogelijk de
situatie te laten voortbestaan zoals die nu is, met de grootst mogelijke transparantie naar de
donateurs. Het is ook een kwestie van proberen in deze nieuwe fase, die we met alle openheid
willen ingaan. De wens is om met het oog op de toekomst een mooie samengepakte
organisatie neer te zetten om over te dragen aan de mensen na ons. De verenigingsvorm is te
ingewikkeld met te veel verplichtingen enn mogelijk opvolgingsproblemen.
Bertie van Gelder: de stichting heeft wel de verplichting om jaarlijks een
accountantsverklaring te overleggen. Dat klopt. Deze was tevoren al doorgestuurd aan de
KCC.
Vanuit de vergadering: hoeveel leden telt de vereniging/stichting? We hebben er nog 500.
De wens voor wijziging van vereniging naar een stichting zit al 10 jaar in de pen in het kader
van wijziging van het Burgerlijk Wetboek. Dat idee werd ons destijds door de notaris
afgeraden. We hebben toen in 2004 de statuten passend gemaakt bij het nieuw Burgerlijk
Wetboek. Maar nu zijn er mensen die niet meer weten hoe ze moeten betalen, die zijn
overleden, de nabestaanden niet eens weten/wisten dat hun ouders lid waren en daardoor
spookadressen ontstaan/ontstonden. BWF stuurt nog wel een rappèl, maar het voeren van een
dergelijk soort administratie kost veel geld. Er moest een keus gemaakt worden. We zijn geen
rijke maar wel gezonde organisatie. Ik hoop dat met uw aller solidariteit en bijdragen wij een
goede toekomst tegemoetgaan. En zodra een opvolger is wordt een goed georganiseerd pakket
overgedragen.
Vanuit de vergadering: Ik ben bang dat als de stichting over twee dagen geen vereniging
meer is, dat het te vrijblijvend wordt. Er is ook een probleem door de gevorderde leeftijd. Ik
stel voor om een papier aan de aanwezigen te verstrekken die getekend wordt als een soort
loyaliteitsverklaring Zodat iedereen geïnteresseerd blijft in de stichting, omdat lidmaatschap
niet meer kan.
Henry Neeter: op iedere stoel ligt een kaart waarop is vermeld dat je contributie kan geven
aan de stichting en voor hoelang. Met een regeltje “ik word donateur tot wederopzegging”.
Dat is feitelijk een loyaliteitsverklaring.
5. Overgang vereniging VBV naar Stichting VBV
Vanuit de vergadering: dit is een belangrijk moment. Als redelijk nieuwe lid van het bestuur
is het op zijn plaats om het huidige bestuur van de vereniging die zich op een geweldige
manier zich heeft ingezet te bedanken, waarbij Flory en Eddy er met kop en schouders
bovenuit steken. Graag een belangrijk applaus voor hun grote inzet. Ik kan u verzekeren dat
we al lange tijd bezig zijn met deze transitie van vereniging naar stichting.
VZ: het overzetten is vorig jaar veel besproken met o.a. de heer Van Hal. Het is een enorm
traject en een zaak die ook voor de rechter dient te komen. De notaris/jurist legt de zaak neer
bij de rechtbank die controle uitvoert. De toestemming van de rechtbank heeft bijna een jaar
geduurd.
Astrid Marcus: hoe staat het met de plannen voor opvolging van een nieuwe voorzitter?
VZ: Na zo vele jaren ligt het in onze bedoeling om dit jaar op zoek te gaan. De voorkeur gaat
uit naar iemand uit de tweede generatie. U heeft verleden jaar Yaëla Cohen en Natascha van
Wezel gehoord resp. over de tweede en derde generatie en denken dat er niets aan de hand is,
dat is de ogen sluiten voor de waarheid. Hoe krijg je de tweede generatie gebundeld. We
willen als een soort van vakbond voortbestaan die niet voor één lid de belangen behartigt
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maar voor een gehele groep die ergens voor staat. De noden van de tweede generatie zijn er,
maar in de meeste gevallen hebben zij het financieel wel goed gedaan. Moet je dan naar de
overheid stappen om de wetten voor de tweede generatie over te stellen. Die zaken moeten we
afwegen. Volgend jaar wordt besteed aan het consolideren, en daarnaast onze voelhoorns
uitsteken naar de tweede generatie. Het idee is om een x aantal exponenten uit die tweede
generatie bijeen te roepen om de problematiek in kaart te brengen. En ons de vraag te stellen
wat de bijdrage van het VBV hierin kan zijn. Geen psychologische hulp of praargroepen maar
we hebben wel een sterk verbeterde verstandhouding met Joods Maatschappelijk Werk
(JMW) en stichting Pelita. De huidige directeur van het JMW komt als maatschappelijk
werker zelf uit het werkgebied en heeft veel meer voeling met veldwerk. Er zal worden
overlegd wat de VBV hierin kan betekenen. De behoefte moet worden gepeild en met die
uitkomst zal de stichting passend moeten handelen.
Astrid Marcus: ik vind het een goed idee om de tweede generatie erbij te betrekken. Zij
hebben het heel hard nodig. Waar gaat de contributie naar toe? Graag naar de stichting, dat is
heel vertrouwd.
VZ: de stichting zal de contributie gewoon blijven ontvangen en deze zal correct worden
geadministreerd door het BWF. Dat is de reden dat de donateurskaart met het blauwe strookje
is gedrukt. Iedereen kan dat meenemen voor bijvoorbeeld kinderen, kleinkinderen en overige
familie. Extra kaarten kunnen op verzoek worden verstrekt via email of telefoon. Zo kunnen
we ervoor zorgen dat de stichitng groter wordt. Henri is de ontwerper van de hele leuke flyers,
het creëert solidariteit en mensen praten er over.
John Sijes: ik ben een exponent van de tweede generatie. We hebben het over mensen van
70+. Ik heb veel gesprekken gehad met m’n vrouw (sinds kort bestuurslid). De problematiek
speelt bij mij al vele jaren met frustratie over de behandeling door de WUV. Ik wil graag het
voortouw nemen samen met goede vrienden van mij.
VZ: prima plan. Heel graag.
Bettie Braasem: blijft de “Club van 100” bestaan onder de naam “Club van 100”?
VZ: de “Club van 100” is ooit door Bob Steinmetz bedacht. Deze clubleden dragen € 100 bij
aan contributie in plaats van de contributie. Fijn als deze club blijft voortbestaan.
Stemming: De “Club van 100” kan groeien en is feitelijk al veel groter dan 100 leden.
Hoeveel leden hadden we bij de VBV toen de “Club van 100” werd opgericht?
Hans Vos: bij de oprichting van het VBV hebben zich 10 mensen aangemeld voor het
bestuur.
VZ ik herinner mij dat het VBV uit ongeveer 1500 adressen bestond. Uit die 1500 adressen
uit de guldenstijd, is een extra club mensen opgestaan die in plaats van de normale contributie
100 gulden betaalden.
Loes Steenhuis: Flory, wil jij nog voorzitter blijven na 27 jaar.
VZ: we zoeken naar een voorzitter die bereid is haar/zijn nek uit te steken. Dat is een lastige
taak. Met name vanuit de Joodse gemeenschap hebben we zo veel tegenwerking gehad, je
hoort er niet meer bij als organisatie. Je word bijvoorbeeld niet meer uitgenodigd als
organisatie voor een inwijding van de liberaal Joodse gemeente. In het Maror-traject hebben
we gehandeld uit grond van solidariteit naar de leden. Solidariteit naar organisaties bestond
voor ons niet, zij waren namelijk geen lid van het VBV. Dat ging over een bedrag van 800
miljoen gulden van de banken, verzekeringen, AEX en overheid. Door het VBV is dat geld
toen onder de mensen verdeeld met uitzondering van 20%. Nu is 20% nog steeds een enorm
bedrag en dat vind ik nog steeds spijtig. Maar om die 20% konden we niet heen. Dat heeft
veel kwaad bloed gezet bij organisaties en vooral bij de kerkgenootschappen. Heel pijnlijk. Je
moet dus wel iemand hebben die bereid is om als het soms moeilijk is, tegen de wind in te
zeilen. We gaan druk op zoek.
Vanuit de vergadering: op internet naar VBV gezocht en gestuit op een vervoersorganisatie.
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VZ: als je zoekt op “Verbond Belangenvereniging Vervolgingsslachtoffers” dan krijg je de
website. We gaan kijken of de vindbaarheid van het Verbond verbeterd kan worden.
Informatie hierover volgt.
Astrid Marcus: over de tweede generatie. Mijn zoon is 45 en er zijn verschillende mensen
van zijn leeftijd die heel vroeg al wisten wat gaande was. Diegenen hebben wel een kleine
uitkeringen maar daarna niet meer.
VZ: dat zijn de mensen die de uitkering aangevraagd hebben vóór de afschaffing van de wet
Nieuwe Aanvragen. Bijzonder spijtig. Ten tijde van het traject van mevrouw Hedy d’Ancona
was jouw zoon te jong om te weten wat er speelde, die kinderen beseften dat nog niet en
buiten de boot vielen. Het gaat ook over “het zgn. gat van de vrouwen”. Ton Jenissen heeft
een oude brochure gevonden met de kleine lettertjes. De VZ wil deze kleine lettertjes graag
bestuderen. Via Rond v.d. Wieken kan deze kwestie richting politiek gaan.
Vanuit de vergadering: voegt toe dat als je op internet VBV opzoekt je een uitzendburo voor
horecapersoneel aantreft. Dat klopt.
John Sijes: ik ben benadeeld. Vanaf het begin is met twee maten gemeten. Ik heb uit mijn
omgeving berichten vernomen een aantal jaren geleden, dat ze bij de tweede generatie
behoorden en wel een uitkering gekregen hebben. Als je “schorem” was, dan kwam je een
heel eind. Was je netjes en beschaafd, en gaf je alles correct op, dan kreeg je niks. Dat maakt
me heel kwaad. De contacten in Den Haag met o.a. meneer Pechtold, zijn op niks uitgelopen.
Prof. Segers, de expert over de tweede generatie problematiek heeft ook niets opgeleverd.
Mijn zaak heeft 25 jaar gediend bij de WUV en is twee keer afgewezen omdat mijn inkomen
voldoende was om in mijn levensonderhoud te voorzien.
VZ: het is een hele kille wet. Dat is en kan niet anders. De Uitkeringswet voor Vervolgden is
een inkomensafhankelijke wet en werd altijd getoetst wat fiscaal werd opgegeven. Het heeft
in basis niet te maken met het individueel lijden van mensen. De uitbetaling is ten alle tijde
inkomensafhankelijk. Daarom wordt o.a. de AOW van de uitkering afgetrokken. Als je
gelijkgesteld wordt met de causaliteit met je ouders dan kloppen er zaken niet. Tenslotte, ik
was als gastheer actief in de organisatie van Yad Vasem en mijn vrouw Elly was doodsbang
voor een ceremonie in Abcoude waar meneer Loonstein aanwezig was. Met zijn houding heb
ik erg veel moeite.
VZ: dit jaar wordt een inventarisatiejaar. Het spel tussen emoties en ervaringen en het
spanningsveld met directe familieleden, maakt je medeslachtoffer. We gaan sonderen van wat
kunnen we nu met die wetten, op welke gronden krijg je ze open. Nooit op grond van emotie.
Je krijgt ze open op grond van tastbare bewijzen en op basis van voortschrijdend inzicht op
het gebied van psychologie. Onder andere Professor IJzendoorn in Leiden heeft jaren
beweerd dat er geen schade bij de tweede generatie is. Hij was ook de adviseur van Hedy
d’Ancona, waardoor zij zich gerechtvaardigd voelde om die wet te sluiten voor nieuwe
aanvragen. Zelfs deze Professor IJzendoorn wankelt nu in zijn geloof op basis van moderne
expertise. Je moet nu deze mensen benaderen en vragen hoe kijk je als wetenschapper er toen
en hoe kijk je er nu tegenaan. In Israël wordt op het gebied van de tweede generatie
ongelooflijk goed werkt verricht. Zij hebben het gereedschap in handen om op grond van
voorbeelden en expertise met IJzendooorn nog eens in overleg te gaan. Dat moet de insteek
zijn. Het zijn allemaal schrijnende verhalen.
Loes Steenhuis: ik kom terug op de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Ik heb jaren
geleden de steungroep van het Auschwitz Comité opgericht. Misschien een tip om een soort
steungroep/werkgroep tweede generatie op te richten. Er zal zeker intesse voor zijn.
VZ: dat is een goede suggestie en dat gaan we ook doen. Zelf ken ik alleen maar mensen in de
categorie die het zakelijk en financieel goed gedaan hebben. Voor mijn zoektocht ben ik
eigenlijk nog op zoek naar twee mensen die bijvoorbeeld van een uitkering moeten
rondkomen. Ik heb regelmatig contact met Harriet Ferdinandus van Stichting Pelita voor de
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Nederlands-Indische en Molukse oorlogsslachtoffers, maar dat is een groep met zoveel
etniciteiten, dat de eenheid binnen die groep ver te zoeken is.
Miriam Loonstijn: in welke leeftijd zoek je de tweede generatie kandidaten? Ik heb een
dochter van ruim 40, is dat te jong?
VZ: nee dat is niet te jong. We zijn ooit ook begonnen met een enorme diversiteit jongeren en
ouderen. Een brainstormgroep moet juist heel divers zijn. Ideëen zijn zeer welkom.
Vanuit de vergadering: JMW is in het verleden in gebreke gebleven.
VZ. Het staat mij voor om de bijeenkomst van uw bestuur met de directie van JMW over dit
zwaar beladen onderwerp te houden in het huis van JMW. Ik heb het idee, misschien ben ik te
optimistisch, dat de hele slechte verstandhouding met het JMW is verbeterd. Ik heb
regelmatig gesprekken gevoerd met Hans Vuijsje over maatschappelijk werk. Daar heeft het
naar mijn idee de afgelopen jaren nog al eens aan ontbroken. Nu, met Judith Meijer als
nieuwe directeur, verbetert er veel. Ben niet betrokken bij de pilot voor de thuiszorg dat loopt
allemaal via JMW. Dit om een soort persoonsgebonden budget te krijgen waarmee die
mensen eigenhandig de hulp kunnen inkopen die ze nodig hebben. Dat is denk ik een hele
goede zaak. Als je via het CAK je eigen hulp inkoopt pomp je eigenlijk alleen maar geld rond
en uiteindelijk ben je zelf degene die dat betaalt. Je vraagt het aan bij JMW, die het
uitbesteedt aan Cordaan, maar die doet het ook niet voor niets. Dan gaat het naar het CAK en
uiteindelijk krijgt u zelf de rekening waarna u weer terug komt bij JMW. Met een
persoonsgebonden budget bepaalt u zelf welke hulp u wilt ontvangen. JMW verleent die zorg
echter niet zelf maar functioneert als intermediair tussen de client en de Claims Conference.
De cliënt krijgt uiteindelijk het geld en dat is een enorme verbetering als de pilot slaagt. Dat is
ook de insteek van het VBV. Hoe ga je de mensen, ook buiten Amsterdam bereiken? Waar
haal je de adressen vandaan. Voor de kop van Noord-Holland heb ik ons huis beschikbaar
gesteld voor het invullen van formulieren. We houden u op de hoogte.
Astrid Marcus: over de vrouwen die niet Joods zijn, maar wel hun WUV-gerechtigde man
verzorgen. Deze vrouwen moeten op hoge leeftijd nog werken om zich in hun
levensonderhoud te voorzien. Wat gaan we er aan doen. Er zit nu een Joodse man in de
politiek, nieuwe tijd nieuwe kansen. Het al zo vaak aan de orde geweest. Ik ga naar Ron van
der Wieken en Ronnie Naftaniël en we hebben nu een Joodse man in de regering en we
moeten nu onze kans pakken. Verzoek aan VBV om hierin mee te blijven denken.
VZ: het gaat om een wet. Dit onderwerp wordt altijd meegenomen in de gesprekken en is al
zo vaak neergelegd bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Als van een echtpaar een persoon niet
WUV gerechtigd is, dan gaat het inkomen van de achterblijver 50% terug. Dit is een
onevenredig percentage, we noemen het ook wel het “Putprobleem”. We hebben nu nieuwe
kansen.
David van Huiden: ik ben kortgeleden benaderd door JMW inzake een afspraak over die
nieuwe regeling. Ik wacht het gesprek af. Maar ik wil vooraf met vragen wel bij de VBV
terechtkunnen.
VZ: de belangrijkste vraag is of je terug kan naar de oude situatie als je instemt met de pilot.
Ik heb de brief in opzet in het engels gezien, waar dit niet duidelijk wordt omschreven.
Voorzichtigheid is geboden.
Henry Neeter: verleden week publiceerde NASA een afgeronde studie over genetische
verandering in de ruimte. Eén helft van een identieke tweeling heeft gedurende een jaar in een
ruimtestation verbleven. De conclusie is, dat als je een jaar buiten de dampkring bent geweest,
dat je genen veranderen. Het is dus officieel wetenschappelijk aangetoond dat onder bepaalde
omstandigheden genetische veranderingen plaatsvinden.
VZ: er is inderdaad wetenschappelijk bewijs dat met een genetisch identieke tweeling door
externe factoren het menselijk epi-genetisch materiaal verandert. De affaire met Jacques
Barth heeft ons wel geleerd dat ook door extreme stress het epi-genetisch materiaal
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verandert. Dat wordt ook doorgegeven aan de kinderen. We spreken met onderzoekers om
datzelfde epi-genetisch onderzoek voortgezet te krijgen. En wij geloven er oprecht en volledig
in.
David van Huiden: er is een paar maanden geleden een onderzoek afgesloten waar het
vrouwen betrof die tijdens de oorlog in de hongerwinter zwanger waren en dat deze kinderen
ook afwijkingen kunnen hebben.
VZ: dat is bekend, maar het is een moeilijke zaak. Je kunt zeggen dat de eerste generatie
bijvoorbeeld door wat voor akelige selectie heel sterk is geweest en de tweede generatie is
terug naar normaal. Dat is de ene groep wetenschappers. De andere groep wetenschappers ziet
dat die tweede generatie, en dat is ook wat wij zien, ongezonder is en vaker hartproblemen
heeft, vaker kanker, vaker diabetes enz.
De derde generatie heeft vaker voedselproblemen, anorexia, boulimia of is een juveniele
diabeet. Dus het heeft ons allergrootste aandacht. De wetenschap zal uiteindelijk verklaren
wat de Holocaust met ons gedaan heeft.
John Sijes: wat is nu de reden dat bij de Getto-betalingen o.a. aan mijn vader er nooit
afrekeningen gekomen zijn. Hoe is men aan het bedrag gekomen?
VZ: het gaat hier om het Getto-pensioen. Je vader moet ooit een dik pak papier hebben
ontvangen met codes over jaren en percentages. De reden waarom wij met de firma Weber
uit Tel Aviv in zee gegaan zijn, heeft te maken met het feit dat zij grote ervaring hebben met
deze codes al sinds 1954. Zij kunnen die codes lezen, dus als mensen een uitkering via
kantoor Weber ontvangen, dat stelt ons dat gerust. Men ontvangt waar men recht op heeft.
Weber zit hier op als een bok op een haverkist. Zij zijn zeer alert op een correcte uitkering.
Weber houdt de status van een aanvrager in de gaten o.a. als het gaat om diploma’s. Wij
bewaren van alles een kopie. Dat houdt in dat we precies weten wat mensen hebben
opgegeven en wat de gedane werkzaamheden zijn geweest. Dus bij iemand die een uitkering
geniet van én het Getto-Pensioen en Getto-Fonds proberen wij te voorkomen dat men
verschillende dingen op verschillende formulieren invult, waardoor fouten ontstaan. De firma
Weber houdt dit nauwlettend in de gaten. Deze controle is uitermate belangrijk. Het kan te
maken hebben met geheugenverlies, feiten worden wel onthouden maar vaak jaartallen niet.
Je plaatst het in een historisch perspectief en we doen dit al vanaf 2004 voor de
slavenarbeiders in de concentratiekampen. Hier is al veel lering uit getrokken. JMW heeft
hierin veel steken laten vallen met het invullen van formulieren. We hebben al veel zaken
recht kunnen draaien. De Duitse wet erkent bijvoorbeeld geen werk in eigen bedrijf of in de
huishouding. Dat is de reden dat vrouwen uitbetaald krijgen voor kinderen die geboren zijn
vóór 1950. Dat is de zgn. moederrente. Wat we nu doen is hoofdzakelijk tweede generatie, de
retroactieve betalingen aan erfgenamen. Het gaat in de eerste lijn nog om circa 150 maar niet
meer 200 personen.
Ronald Vecht heeft ons bij de hand genomen als het gaat over de fiscus en de wet
openbaarheid bestuur. We hebben daardoor het dode paard dat Defiscalisering Gettopensioen
heet voorlopig weer tot leven gewekt.
VZ nodigt Ronald Vecht uit om een toelichting te geven.
Ronald Vecht: hartelijk dank voor de uitnodiging om hierbij aanwezig te mogen zijn. Het is
een ongelooflijk ingewikkeld dossier. Je vecht tegen wetten niet tegen zozeer tegen personen.
En wetten zijn er niet voor niks, die proberen een bepaalde mate van gelijkheid te creëeren.
Maar wetten zorgen ook voor bureaucratie. Daarmee werd ik zelf geconfronteerd toen mijn
moeder die uitkering een paar jaar geleden had aangevraagd en het fiscale aspect daarin
tegenkwam. Ik kwam tot de conclusie, dit zit niet goed. Drie jaar geleden ben ik gestart met
een plan van aanpak in eerste instantie netjes via de fiscale wegen die daarvoor zijn. En ook in
de wetenschap dat het een hele groep betreft. Heb mijn moeder gevraagd om als boegbeeld op
te treden. Ze heeft daar lang over nagedacht. Ze vond het moeilijk omdat zou lijken dat je
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geen belasting wilt betalen en dat was niet het geval. Uiteindelijk heeft ze er in toegestaan
mits ze op de achtergrond kon blijven. Ik heb een beroep gedaan op de hardheidsclausule,
waarbij je onder bepaalde omstandigheden om een uitzondering kan vragen. Dat leidde tot
allerlei gesprekken maar het verzoek werd afgewezen. Dat heeft weer geleid tot een bepaalde
koers die ik heb uitgezet. De ambtenaren zitten vrij vast in een stramien om bewindslieden uit
de wind te houden. De fiscale vrijstelling voor het Artikel-2-Fonds laat zien hoe een oplossing
daarvoor onder politieke druk uiteindelijk werd gecreëerd. Ook dit gettopensioen moet
politiek worden opgelost.
Op een gegeven moment werden vragen gesteld aan de vorige staatssecretaris de heer
Wiebes. Hij heeft op zijn laatste werkdag nog geantwoord en daaruit werd voor mij voor het
eerst de echte omvang van de groep van ca. 150 mensen duidelijk.
Wat ik wilde hebben was het advies van de Landsadvokaat wat destijds was geschreven voor
de Artikel-2-Fonds-uitkering. De Tweede Kamer had daar in 2015 al om gevraagd maar werd
genegeerd door de toenmalige regering. Ook vorig jaar kwam dit weer op tafel.
Ronald Vecht vertelt wat er allemaal tijdens deze WOB-procedure is voorgevallen, het proces
voor de Raad van State en wat daaraan voorafging maar het advies van de Landsadvocaat
kreeg hij niet te lezen. Dat was een grote teleurstelling want we waren er heel dichtbij.
Voor mijn moeder Inge Prenzlau, was het een heel moeilijke beslissing om in de publiciteit
te komen. Ze heeft die stap toch durven te zetten.
De kwestie werd opgepikt door andere media tot en met de Jerusalem Post toe. En ook door
het Simon Wiesenthal Centrum verrassenderwijs. Die heeft begin januari een stevige brief
naar de minster van BZ, minister Ollongren gestuurd en van het Simon Wiesenthal Centrum
komt ook de term “Fiscale vervolging”. Hoogleraar belastingrecht Professor Essers heeft
daar een kort artikel over geschreven en dat bevestigde mijn eigen argumenten. Dat artikel
heeft ook de politieke belangstelling doen herleven met correspondentie tussen de Kamer en
Staatssecretaris Snel.
Het is gissen, maar ik heb aanwijzingen dat het weer hoog op de politieke agenda staat. De
petitie helpt hier aan mee evenals een tweede brief van het Simon Wiesenthal Centrum aan
minister Ollongren; dit wegens gebrek aan reactie.
Wel is er een brief van staatssecretaris Snel waarin hij meldt met een inhoudelijke reactie te
komen in april.
VZ: ik was aanwezig bij de behandeling voor de Raad van State en wilde een verslagje
maken voor de website. Het was voor mij een volstrekt onbegrijpelijke technisch/juridische
procedure. Ik blijf erbij dat het politiek opgelost moet worden. De vaste Commissie van het
Ministerie van Financiën wil de petitie in ontvangst nemen. Ik wil geen enkele verwachting
wekken, maar we hebben alles gedaan wat we konden doen.
VZ: graag applaus voor Ronald als waardering voor zijn niet aflatende strijd.
Miriam Loonstijn: heb mijn achterban de petitie doorgestuurd. Opvallend weinig interesse.
Verzoek om deze nogmaals door te sturen. Met extra vermelding: “ook als u niet voor de
uitkering in aanmerking komt, wilt u deze dan toch tekenen. Belangrijk voor de mensen die
het betreft”.
John Sijes: op welke grond is Artikel 2 vrijgesteld van belasting?
Ronald Vecht: in de wet IB heb je een bepaling art. 3.10 die geeft een aantal uitzonderingen
waarop de heffingen worden toegepast. De regering was destijds tegenstander van die
vrijstelling maar is onder politieke druk gezwicht. Ik heb veel WOB-verzoeken op het
departement ingediend. Op initiatief uiteindelijk van de regering is er een amendement
ingediend op de wet IB en het belastingplan 2015 en is het in een spoedwetje met een
vrijstellingsbepaling in de wet IB tot standgekomen.
John Sijes: en waar is de empathie?
Ronald Vecht: tja, het gaat mij toch om het resultaat uiteindelijk.
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VZ: we hebben als VBV ook ten behoeve van die vrijstelling Artikel 2 op basis van de
Rietveld-regeling door accountantskantoor Deloitte een analyse laten schrijven en eigenlijk
heb ik het idee, dat ondanks dat je vervolgens niets hoort je wel ineens merkt dat er iets aan
het schuiven is.
David van Huiden: het is niet zo bijzonder dat uitkeringen niet lastenplichtig zijn zoals in
mijn geval een grote pensioenuitkering die absoluut zonder belassting is uitgekeerd
uitdrukkelijk met akkoord van de staatssecretaris.
Ronald Vecht: ik weet dat er wel eens uitzonderingen zijn. Ik zou heel graag met u daar nog
eens over praten. Alle informatie daarover is welkom.
Als we in mei de petitie met die 7500 handtekeningen gaan overhandigen in Den Haag nemen
we deze informatie ook mee.
VZ sluit de ochtendsessie, nodigt de aanwezigen uit voor de lunch en vraagt om, indien men
wat geld overheeft, deze in de bus voor het goede doel te deponeren.
Notulist: Monique Kettenis
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