Opening van de Algemene ledenvergadering van het VBV.
Flory heet iedereen welkom en ziet vele bekende gezichten, velen die hart hebben voor
het VBV. De meesten ziet zij vrijwel ieder jaar;; een goed teken en tevens een grote steun
voor het bestuur. In het bijzonder wordt Channa Combelas genoemd wonend in Zweden.
Zij gaat in op enkele kritische kanttekeningen over het vergadertijdstip dat uitgerekend
gelijk valt met Poerim. Je kunt dat ook in een ander perspectief zien want uiteindelijk is
Poerim geen hoge feestdag en er zijn geen restricties opgelegd met betrekking tot werken,
dus evenmin tot vergaderen en bijeenkomen.
Alhoewel het op Poerim is toegestaan om je te kleden in de kledij van tegenovergestelde
sekse ziet Flory toch iedereen zitten in volkomen herkenbare outfits. Kennelijk nemen de
meesten van de aanwezigen die geboden niet zo stringent.
Tegemoetkomend aan Purim is evenwel besloten om na afloop van het
middagprogramma gezamenlijk een glas te drinken. Men hoeft zich niet te bezatten, maar
het mag wel. Althans, dat is overlevering. Het lijkt een beetje op Carnaval. Niets is
enkelvoudig en het een is onlosmakelijk verbonden met het ander.
Alhoewel de bron van Carnaval een soort ontlading is van de dagelijkse plichten is de
bron van Poerim er een van vervolging. Filosofisch geredeneerd is er misschien zelfs wel
een overeenkomst te vinden in de doelstellingen van het VBV, de bijbehorende
Algemene ledenvergadering en Poerim.
Voorts verwijst Flory reeds naar het middagprogramma met de voordracht door Hans
Knoop. Zij concludeert dat de dramatische gebeurtenissen zowel in Europa als in Azië
gedurende de WO‐II blijvend moeten worden herdacht opdat het nageslacht daar lering
uit kan trekken.
Zowel in het VBV‐nieuwsblad als op de website heeft men kunnen lezen dat het VBV
vooral bezig is geweest in het afgelopen jaar met Artikel 2 in de meest brede zin, de
wezen en de overgang van PUR naar SVB.
Vooral aan Artikel 2 werd keihard door het VBV gewerkt. Geturfd in de eigen agenda en
computer is Flory tot meer dan 300 handelingen gekomen in het afgelopen jaar. En dat is
dan alleen nog haar computer en haar agenda. Ook Wil Groen en Gerrie Goudeketting
hebben er hard aan gewerkt.
Die handelingen bestaan uit huisbezoek, telefonische hulpverlening, het autoriseren van
papieren, het geven van uitleg daar waar nodig, bezoeken aan instanties en het bezoek
aan de Claims Conference.
Het jaarlijks bezoek aan de CC heeft tot nut dat de lopende zaken en eventuele manco’s in
de criteria worden besproken. Deze laatste betreffen zaken die naar de mening van het
VBV niet stroken met de historische realiteit en welke nader en beter kunnen worden
belicht.
Deze methode werkt goed en op die manier kan het VBV‐bestuur de CC blijven voeden
met argumenten die de CC weer kan hanteren bij hun ongoing onderhandelingen met de
Duitse overheid. Uiteindelijk zijn mede door deze input vanuit het VBV de criteria m.b.t
de CADSU drastisch gewijzigd.

Artikel 2
Ondanks de belastingvrijdom van de artikel 2 uitkering heeft De Nederlandse overheid
toch een methode gevonden om deze uitkering te belasten. Dit gebeurt indirect via de
Premieheffingen volksverzekeringen.

Het VBV vindt dat onheus, onjuist en in strijd met de gedachte achter deze uitkering; het
betreft immers een vorm van smartengeld.
De minister van financiën ziet het Art.2‐ gezien het feit dat het periodiek wordt
uitgekeerd‐ echter als ‘Materieel gelijk aan een pensioenvoorziening’. Wil Groen en Flory
Neter hebben een tweetal gesprekken gehad met Dennis Dresden ‐fiscaal jurist‐ die
jammer genoeg heeft moeten meedelen dat het standpunt van de minister steekhoudend
is in die zin dat hij geen juridische handvatten ziet om tegen de beslissing van de minister
in verweer te gaan. Een ontmoeting met de heer van Balen wordt gearrangeerd om een
strategie te bepalen hoe de politiek over dit onrecht kan worden benaderd.

Wezen en JMW
De kwestie wezen versus JMW heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Deze voeten
waren niet altijd fris en de onderhandelingen onplezierig. Uiteindelijk hebben die toch
geresulteerd in het overstag gaan van JMW. Er is nu een fonds opgericht om de wezen van
weleer die vielen onder de voogdij van L’Ezrath tegemoet te komen.
Het bedrag dat JMW ter beschikking heeft gesteld, is bedroevend laag; het laatste woord
daarover is echter nog niet gezegd. Het is te gecompliceerd om daar tijdens de
ledenvergadering dieper op in te gaan. In het vervolgtraject komen wel steeds meer
facetten uit deze droeve periode boven drijven.

PUR en SVB
Het VBV‐bestuur is betrokken geweest bij de overgang van PUR naar SVB door deel uit te
maken van de klankbordgroep die door VWS was samengesteld. Zoals de naam aangeeft
was dit om een klankbord te hebben voor de plannen die moesten worden gerealiseerd.
Wil Groen is in de nieuwe constellatie van de PUR/SVB voorzitter geworden van de
Cliëntenraad. Zijn benoeming is een felicitatie waard voor hem en het VBV.
Tot op heden werden geen klachten gemeld over het reilen en zeilen van de nieuwe
constructie PUR/SVB.

Statuten van het VBV
De statuten van het VBV zijn inmiddels ruim 25 jaar oud. Bij het voortschrijden der jaren
blijkt het steeds moeilijker om de veelvuldige, verplichte activiteiten te volbrengen.
Reden voor bezinning en om te proberen een en ander te beperken tot de meest
noodzakelijke werkzaamheden.
In de eerste plaats moet de directe hulp blijven zoals die is. Ook op directe
belangenbehartiging kan en mag niet worden ingeleverd. Wel echter moet worden
ingezien er beperkingen zijn. Beperkt men zich tot die werkzaamheden welke in directe
relatie staan tot de belangenbehartiging dan kan mogelijk soepeler worden omgegaan met
de nevenactiviteiten waartoe o.a. ook de INFO en de jaarvergadering behoren.
Deze overwegingen hebben geleid tot een voorstel om de statuten te
wijzigen/vereenvoudigen. In de voorafgaande discussie is ook met de gedachte gespeeld
om van deze vereniging een stichting te maken. Er zijn voor‐ maar ook nadelen aan
verbonden welke tijdens het agendapunt wel aan de orde zullen komen.
Het advies van de notaris luidde: blijf gewoon een vereniging maar doe dat op een
mindere strengere basis. Dat houdt in meer passend bij een moderne vereniging en
bovenal passend bij de fysieke mogelijkheden die het VBV heeft.
De door het bestuur noodzakelijk geachte wijzigingen zijn verwerkt. De belangrijkste
voorstellen voor verandering:
• Het verplichte aantal bestuursleden
• Het verplichte tijdstip van de Jaarvergadering.

Daarmee wordt de uitvoering soepeler en beter en eenvoudiger.
Ik wens u een fijne en vruchtbare vergadering.

