Verslag van de Jaarvergadering 2010 van het Verbond
Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers gehouden op
zondag 21 maart 2010 in de Casa 400 te Amsterdam.
1.
11.00. u. Opening door de Voorzitter van het VBV / Flory Neter, diverse onderwerpen
zullen worden besproken in deze vergadering waaronder het wezenprobleem, het bezoek
aan en het bespreken van de problemen met de Claim Conference. In New York en
Frankfurt, veranderingen komen aan de orde. Tevens is het Bestuur verheugd met het
bereiken van het resultaat dat de Claim Conference niet meer in aanmerking neemt of men
wel of niet sterrengeld heeft ontvangen, dit met ingang van 1 april 2010. Degenen die reeds
een aanvraag hebben ingediend maar hierop zijn afgewezen zullen opnieuw bekeken
worden, (a.u.b. dus geen nieuwe aanvraag indienen om oponthoud te vermijden)
2.

Er zijn dit jaar geen ingezonden stukken of mededelingen

3.
Notulen vorige jaarvergadering
Mevr. Cohen heeft commentaar op de notulen van de vorige jaarvergadering(2009):
Volgens haar is er een verkeerde interpretatie van wat zij gezegd heeft, er is genotuleerd
aan de hand van een bandje. De volgende zin zal worden gecorrigeerd.
“Staat erop moet worden het is gebruikelijk”
Verder zijn de notulen van 2009 geaccepteerd.
4.
Verslag penningmeester: kascommissie zal voortaan de stukken controleren.
De heer de la Penha wil graag de stukken thuisgestuurd krijgen- per email
Mevr. van der Hoek wil per post het financieel verslag krijgen
Een oproep waarin de mogelijkheid wordt vermeld om eventueel . financiële stukken te
ontvangen zal op de website worden gezet.
Er is een oproep om lid te worden van de club van honderd, vermeld dat ook a.u.b. op de
website.
Club van 100 opgericht in 1994, om jaarlijks fl. 100,- ( thans Euro 45.-) te storten om de
karige kas van het VBV wat aan te vullen.
5.
Verslag kas commissie: Het verslag zal gedurende de middagpauze gedaan worden
en gedurende de middag worden bekend gemaakt. Begroting wordt toegestuurd aan
degenen daarom verzoeken, in ieder geval wordt begonnen met het toesturen van het
verslag aan de kascommissie.
6.
Decharge van enige oude bestuursleden en
goedkeuring van drie nieuwe bestuursleden, te weten:
John Hameleers, Arthur de Ruiter en Hetty Gazan,
het VBV bestuur en de aanwezige VBV leden keuren de nieuwe bestuursleden goed bij
acclamatie.
7.
Benoeming kascommissie:
Te weten: Carla Kaplan; Rivka Cohen; Hr. Joachimsthal (reserve); Hr de Liever (reserve)
8.
NB: de 18 maanden termijn (18 maanden of langer geboren voor eind 1945) om in
aanmerking te komen zal opnieuw ter discussie worden gesteld bij het volgende bezoek aan
de Claim Conference te Frankfurt.
9.
Vragen uurtje
Hr. Smeer: 1942 , 4 1/2 jaar, waarom heeft hij in hemelsnaam sterrengeld gehad en wie
heeft dat aangevraagd, deze vraag blijft open, zal waarschijnlijk voogdij instelling zijn
geweest ?

Hr. Van Praag , Claim Conference heeft geen vertegenwoordiging in Nederland, waarom niet
?, is er trouwens een budget voor de Claims Conference, Ja de Duitse Belastingbetaler
betaald dit, er is geen luxe op de beide kantoren in New York en Frankfurt, ze hebben te
weinig arbeidskrachten en moeten roeien met de riemen die zij hebben. Alle soorten
oorlogspensioenen worden door de Claim Conference verwerkt. Er wordt heel hard gewerkt
op de kantoren om alles voor het eind van het jaar afgerond te hebben.
Hr.de La Penha: belasting aangifte over betaling Claim Conference hoeft niet gedaan te
worden. Zie Elsevier Er wordt door het Bestuur van het VBV hard aan gewerkt om een
duidelijk verklaring van de regering en/of andere instanties te krijgen dat de Claim
Conference uitkering/schadevergoeding/smartengeld volledig belastingvrij is/wordt.
Mevr Sacksioni, aanvraag gewoon doen, er hoeft niet bewezen te worden dat iemand vanaf
1940-45 ondergedoken heeft gezeten dat is wel duidelijk anders had men niet overleefd.
Flory: Iedereen die problemen heeft kan Flory bellen en telefonisch samen met haar het
formulier invullen, de aanvrager moet dit wel goed voorbereiden
Flory: Iedereen die nu alsnog in aanmerking komt voor de Claim Conference uitkering
(sterrengeld en geen concentratiekamp verleden) krijgt uitgekeerd vanaf 1 april 2010. Er
kunnen natuurlijk uitzonderingen zijn waarvan de aanvraag al liep en die dus meer krijgen.
Gerrie Mok: Hoe zit het met nabestaanden van mensen die nu met terugwerkende kracht
zouden zijn uitgekeerd maar die inmiddels zijn overleden
Flory: moet dit navragen
NB Helaas zijn op dit moment de formulieren van de Claims Conference alleen te verkrijgen
in het Engels of in het Duits.
Mevrouw Steenhuis: Hoe zit het met AWBZ uitkeringen, mogen die mensen de Claims
Conference uitkering houden? En hoe zit het met mensen die bv onder curatele staan
(Zorgkantoor).Moet worden uitgezocht door het VBV
Hr Steinmetz: Volgens hem heeft de fiscus niet geprotesteerd tegen het artikel in de Elsevier
en daardoor heeft de regering zich er dus bij neergelegd dat de Claims Conference betaling
niet belastbaar is
Bij het Nihod is er een datum bekend waarom Amsterdam Jodenvrij werd verklaard (dit geldt
trouwens voor heel Nederland) dus het is duidelijk dat iedereen vanaf die datum
ondergedoken was.
De Heer van Gelder is iedere maand bij de Universiteit van Frankfurt en biedt aan om
eventueel een en ander te doen voor het VBV en hij geeft zijn gegevens door aan Flory
Neter.
12.30 Gezamenlijke Lunch aangeboden door het VBV
1400. Middagprogramma
Kascommissie, jaar 2010 is inmiddels goedgekeurd en afgerond.
14.00 u Speech Mevrouw Hans Dresden
Dames en Heren,
Toen mevrouw Bussemaker, destijds staatssecretaris van VWS(Volksgezondheid, Welzijn
en Sport), mij zomer 2009 vroeg om kwartiermaker te worden voor de PUR (Pensioen en
Uitkeringsraad) nieuwe stijl, moest ik even nadenken. Eerlijk gezegd was de term
kwartiermaker mij vreemd, ik kom daar later op terug. Meer nog gingen mijn gedachten over
de vraag of ik nog een behoorlijk zware taak op mijn schouders moest nemen. Geboren in
1940, moest ik daar op mijn leeftijd nog aan beginnen? U ziet het, mijn antwoord is “ja”
geweest en ik wil u vertellen waarom ik het wel gedaan heb.
Sinds 1992 ben ik verbonden geweest aan het werk bij de PUR Van 1992-1998 als lid van
de Raadskamer WUV (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers); van 1998-2006 als
II

voorzitter van de Raadskamer WUW en vanaf 2006 als voorzitter van het College van
Raadskamers. Daardoor heb ik veel ervaring opgedaan met het werk ten behoeve van onze
doelgroepen. Het feit dat ik zelf als joods kind ondergedoken ben geweest en dat mijn familie
veel leed heeft geleden door alle verliezen door de oorlog heeft mijn verbinding met de
doelgroep extra verdiept. Vanuit deze ervaring heb ik gemeend de taak van kwartiermaker
op me te moeten nemen. Ik doe het omdat ik hoop daarmee een steentje te kunnen
bijdragen aan een goede overgang naar de SVB (Sociale Verzekeringsbank), ik doe het voor
de mensen uit onze doelgroep, voor U!
Dan nu eerst iets over de term “kwartiermaker”. Ik heb inmiddels begrepen dat het in
ambtelijke kringen een heel gebruikelijke term is. Bij nieuwe ontwikkelingen is het een
persoon die “voor de troepen uitloopt, zaken ontwikkelt en regelt”. Ik gebruik de term “voor
de troepen uitloopt”en daarmee wordt ook duidelijk waar het woord vandaan komt, namelijk
uit de militaire hoek. Een kwartiermaker maakt kwartier voor de troepen.
EEN BEETJE GESCHIEDENIS
De PUR is opgericht in 1990. Er kwam een overkoepelende organisatie met een bestuur,
een uitvoerende organisatie en de reeds bestaande Raadskamers werden daarin
ondergebracht. Deze organisatie heeft hard gewerkt aan de verbetering van de uitvoering en
de toepassing van de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen. Zelf ben ik daar
vanaf 1992 in allerlei functies actief bij betrokken geweest én als bestuurslid ook mede
verantwoordelijk voor.
Ongeveer zeven jaar geleden zijn we gaan denken hoe we in de toekomst de zorg voor de
uitvoering van de “wetten” zouden kunnen garanderen. We wisten/weten dat we te maken
hebben met een doelgroep die steeds kleiner gaat worden. Dat kan niet anders, niemand
heeft het eeuwige leven. Door de kleiner wordende doelgroep hebben we ook minder
medewerkers nodig die het werk ten behoeve van de doelgroep moeten uitvoeren. Hoe
kunnen we waarborgen dat deze medewerkers voldoende kennis en kunde behouden zodat
de kwaliteit van de zorg op peil blijft?
Het bestuur van de PUR heeft gemeend dat het onderbrengen van de “wetten” bij een grote
organisatie de beste garantie biedt voor deze kwaliteitsborging. De SVB is dan een voor de
hand liggende partner.
Een plan bedenken is een eerste stap, de uitwerking daarvan kost vaak meer tijd en vooral
meer moeite. Er zijn nogal wat onderhandelingen aan vooraf gegaan, er is heel veel werk
verricht. Eén concreet voorbeeld. Er moest een overkoepelde wet komen, waar alle wetten
voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen in opgenomen werden. . Het afgelopen jaar
is hard gewerkt aan de totstandkoming van deze wet, de WUVO (Wet Uitvoering wetten
voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen). Binnenkort zal deze nieuwe wet aan de
Tweede Kamer aangeboden worden. En zo komen we langzaamaan bij de datum, waarop
de overgang naar de SVB gaat gebeuren, 1 januari 2011.
WAT GAAT ER NU GEBEUREN?
Per 1 januari 2011 gaat de SVB, kantoor Leiden, de uitvoering van de WUVO ter hand
nemen. Ongeveer 100 medewerkers van de huidige PUR gaan het werk uitvoeren op het
kantoor van de SVB. Zij worden SVB-medewerkers, maar blijven het werk doen zoals ze het
ook nu doen op een aparte afdeling voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen op het
kantoor Leiden van de SVB.
De PUR wordt 31 december 2010 opgeheven, maar 1 januari 2011 wordt de PUR nieuwe
stijl opgericht. Dit wordt een kleine, zelfstandige organisatie , bestaande uit een aantal leden
van het huidige College van Raadskamers. Mij is verzocht om voorzitter te worden. In nauwe
samenwerking met de uitvoerders is het de taak van de PUR nieuwe stijl om nieuwe eerste
aanvragen te beoordelen en om het beleid te maken op grond waarvan de uitvoerders bij
vervolgaanvragen kunnen beslissen. Bij twijfel over een beslissing vraagt de uitvoerder
advies aan de PUR nieuwe stijl. De PUR nieuwe stijl wordt eveneens gehuisvest op het
kantoor van de SVB, locatie Leiden. We worden ondersteund door medewerkers van de
SVB. De SVB levert bijvoorbeeld de secretaris van de PUR nieuwe stijl alsmede de
geneeskundig adviseur van de PUR nieuwe stijl.
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MIJN TAAK ALS KWARTIERMAKER
Ik zei het al eerder: een kwartiermaker loopt voor de troepen uit, regelt van alles opdat de
troepen goed kunnen werken. Mijn doel hierbij is, dat de doelgroep, U, zo min mogelijk merkt
van alle veranderingen. Het is een organisatorische verandering, een grote verandering, die
geen effect mag hebben op de principes waar de wetten uit zijn voortgekomen, namelijk uit
Ereschuld en Bijzondere Solidariteit met de verzetsdeelnemers en de oorlogsgetroffenen. De
PUR nieuwe stijl zal de reikwijdte en het niveau van Ereschuld en Bijzondere solidariteit ook
in de toekomst beheren doordat we eerste aanvragen blijven beoordelen én het beleid over
de volle breedte blijven bepalen.
Als kwartiermaker heb ik twee werkterreinen voor ogen. Ten eerste vind ik het heel belangrijk
al hetgeen we verworven hebben sinds de oprichting van de PUR in 1990 te behouden en te
behoeden. Met vallen en opstaan hebben we veel met elkaar geleerd, we werken met velen
goed samen en de cliënten zijn overwegend tevreden. Dat moeten we zo zien te houden.
Maar tegelijkertijd, mijn ten tweede, zal er veel veranderd moeten worden. Hoe worden de
verantwoordelijkheden van de PUR nieuwe stijl geregeld? Hoe gaat het nieuwe College van
Raadskamers eruitzien? Welke mensen hebben zitting in het nieuwe College? Misschien is
het goed ten aanzien van het nieuwe College en de leden alvast een tipje van de sluier op te
lichten. Het is mijn voornemen veel van de huidige Collegeleden te laten deelnemen aan het
toekomstige College. Velen zijn daartoe bereid. Mijns inziens kunnen we daardoor de
continuïteit van de beleidsvorming het beste garanderen.
Ook zullen we ons moeten beraden hoe we de samenwerking met de SVB vorm geven, hoe
we samenwerken met VWS. Eigenlijk vereist deze organisatorische verandering dat we op
alle terreinen opnieuw afspraken moeten maken.
Ik ga u niet vervelen met hoe ik dat allemaal ga regelen. Met alle betrokken partijen hebben
we intensief, goed overleg. Er wordt op positieve wijze door alle partijen aan dit proces
gewerkt. Ik zou de werkelijkheid geweld aandoen door te zeggen dat het altijd gemakkelijk is.
Natuurlijk is dat niet zo. Veranderingen zijn altijd moeilijk. Voor ieder mens individueel, maar
ook voor organisaties. Mijn overtuiging is dat met een positieve inzet én door met elkaar in
gesprek te gaan en te blijven, we ook van deze verandering een vooruitgang kunnen maken.
We worden gedwongen een aantal zaken opnieuw te formuleren, om opnieuw over
afspraken en procedures na te denken, om zaken eenvoudiger te maken en een frisse,
nieuwe start te maken.
Graag geef ik nu het woord aan Matt Kemp, mijn compagnonkwartiermaker bij de SVB
Hans Dresden, maart 2010
Vragen aan Mevr. Hans Dresden:
>Kan de PUR wijzigingen verwachten ingeval van een regeringswijziging?
<Mevr. Dresden. Op dit moment is dat onwaarschijnlijk. De wijziging van PUR naar SVB is
niet controversieel en gaat dus door zoals gepland.
WÚVO wordt overkoepeld orgaan waar alle ander organisaties etc. onderhangen.
Individueel zal er niets veranderen bij wijziging van PUR naar SVB
De 100 medewerkers van de PUR die meegaan naar de SVB Leiden gaan zich de komende
2 jaar alleen bezighouden de WUVO*
WUVO = (Wet Uitvoering wetten voor Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen). Over
2 jaar zal dit weer bezien worden aangezien het aantal cliënten afneemt,
Er kunnen indien dit nodig mocht zijn altijd meer medewerkers worden aangenomen op
projectbasis.
Aantal medewerkers historisch: PUR-WUV 2008 240 FTE, 2009 170 FTE, in 2010 100 FTE.
(FTE= full time employee)
De PUR beheert tussen de 30 en 34.000 cliënten waarvan 6000 in het buitenland (IsraelIndonesie etc.)
Er zijn nog ongeveer 5 a 6000 mensen die gebruikmaken van de WUV, en die groep neemt
af ivm leeftijd.
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14.20 u. Speech door de HR Kemp:
De heer Mat Kemp geeft algemene informatie over de SVB, de taken van de SVB en de
wijze waarop de SVB invulling geeft aan dienstverlening aan bijzonder klantgroepen. En
voorts dat legt de Heer Kemp uit dat het SVB kantoren het uitermate eervol vinden om ook
de uitvoeringstaken van de PUR over te nemen en zij zullen er alles aan zullen doen om dit
proces zo geruisloos mogelijk voor de cliënten te laten verlopen.
*Speech is niet op schrift HR Kemp vertelde met aantekeningen:
De SVB heeft momenteel 3400 medewerkers die momenteel werkzaam zijn voor 5 miljoen
SVB klanten
SVB werkt met eigen medewerkers op een eigen callcenter Er zijn beleidsregels waar
medewerkers op worden gecontroleerd. Dit heeft de SVB goed onder controle en waarborgt
de kwaliteit van de SVB, zowel aan de telefoon als wel per email (cq post)
Vragen aan de Heer Kemp:
>Wordt AOW in de toekomst aan de WUV gekoppeld?
< Vanaf 1 jan 2010 krijgen bijstandgerechtigden in een handeling Bijstand en AOW, dus in
de toekomst zal eea wel gekoppeld worden, maar er moet een duidelijke vermelding komen
met onderscheid wat komt van de PUR en wat van de SVB
<De enveloppen van de SVB zullen ook worden aangepast
<SVB heeft geen callcenter meer, alleen directe telefoon nummers met contact persoon.
<Eea geld ook voor de 300.000 mensen die in het buitenland een uitkering krijgen van de
SVB.
Alle informatie over deze jaarvergadering zullen op de website gepubliceerd worden.
14.50 Dankwoord van Flory Neter aan Mevr. Dresden en De HR Matt Kemp
Sluiting van deze jaarvergadering en de deelnemers worden uitgenodigd voor een feestelijke
borrel die wederom door het VBV wordt aangeboden om het bereikte resultaat bij de Claims
Conference te vieren in de bar van het Casa 400
Notulist: Hetty Gazan
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