Verslag (concept) van de Algemene Ledenvergadering van het
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers
op zondag 22 maart 2009
1. Opening

Archief Philip Staal

Voorzitter Flory Neter (VZ ) opent om 11.10 de vergadering en heet een ieder welkom en begint
met de jaarrede.
De volgende punten komen aan de orde:
♦ Het VBV bestaat 25 jaar; na het middagprogramma is er een receptie in foyer.
♦ VZj overziet de zaal en verheugt zich over de grote opkomst.
♦ VZ is inmiddels 13 a 14 jaar voorzitter van het VBV en vertelt over het belang van het be‐
staan het VBV als onafhankelijke en kritische organisatie.
♦ Verwezen wordt naar ‘De Dans om de MAROR’. Dankzij het VBV werden die gelden
grotendeels individueel verdeeld anders was alles verdeeld onder joodse organisatie die
daar ongetwijfeld ruzie over hadden gemaakt. Zij schetst verder hoe deze gelden ver‐
snipperd zouden zijn geweest. Deze acties hebben niet gezorgd voor vriendschappelijke
betrekkingen met joodse organisaties.
♦ Gememoreerd worden strijdbare bestuursleden in het verleden:
¾ Ab Weinberg, de eerste voorzitter en voorts bestuurders als
¾ Jaap Soesan en Chaim Natkiel en
¾ Joop van Vlies de vorige voorzitter.
♦ Er zijn bergen werk verzet door al deze bestuurders. Ook van het eerste uur is Bob Stein‐
metz; hij is zelf aanwezig. Zijn inbreng is belangrijk geweest; een aantal wapenfeiten
worden genoemd.
¾ Bob als advocaat van de duivel bij bestuursvergaderingen.
¾ Hij was betrokken bij het verzet tegen het sluiten van de wetten voor de 2de generatie.
¾ Bob regelde daartoe een hoorzitting in de Tweede Kamer.
¾ Ook de onbetrouwbare en bedenkelijke opstelling van JMW bij deze kwestie wordt
aangeroerd.
¾ Om partij‐politieke belangen werd het hoofd geëist van de 2de generatie; niet echter
het hoofd van verantwoordelijke minister Hedy dʹAncona.
♦ In een e‐mail meldt Jaap Soesan zich af en refereert nog aan de acties van het VBV tegen
de stichting ICODO (eigenlijk VWS) die het VBV een summiere subsidie verschaft om
wat extra onkosten te dekken maar wel een riante subsidie geeft aan de stichting Erken‐
ning van Kinderen van foute Nederlanders. Het ging daarbij om jaarlijkse bijdragen van
rond 100.000 gulden in de eerste jaren aan deze stichting.
♦ Hans Vos als een van de oprichters van het VBV wordt verder genoemd. Hij is nog steeds
penningmeester.
♦ Ook Gerrie Goudeketting is al jaren bestuurslid en vergroeid met het VBV. Ook hij heeft
zich volstrekt onmisbaar gemaakt.
♦ Na 25 jaar zijn de werkzaamheden van het VBV niet verminderd. Het lijkt of deze toe‐
nemen. De overgang van PUR naar SVB is daar een van. Daar wordt nog op teruggeko‐
men. VBV‐bestuurder Wil Groen is dienaangaande woordvoerder in de cliëntenraad.
♦ VWS heeft een klankbordgroep ingesteld waarin alle doelgroepen zijn vertegenwoor‐
digd. Ondermeer de Cliëntenraad, JMW, Pelita, Stichting 40‐45 en het COVVS.
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♦ De uitkering uit het Artikel 2 fonds houdt ook de gemoederen en het VBV bezig. Uitge‐
legd wordt hoezeer er nog onredelijkheid is in de voorwaarden van verkrijging van zo’n
uitkering.
♦ Het ministerie in Duitsland, de Duitse ambassadeur en de Claims Conference zijn hier‐
over benaderd. Enige veranderingen zijn daardoor wel tot stand gekomen sinds medio
2008.
♦ Ook de tweede generatie blijft een speerpunt. Er is echter weinig politieke bijval te ver‐
wachten.
♦ Kinderen uit gemengde huwelijken is ook nog steeds een heet hangijzer. Helaas wordt
vrijwel niemand uit deze doelgroep erkend met als dooddoener dat zij geen vervolging
hadden te vrezen.
♦ De joodse oorlogswezen met het JMW als erfopvolger van de joodse voogdijinstellingen
houden iedereen en zelfs de nieuwsmedia bezig. De verhouding met het JMW is mede
daardoor wel wat op scherp komen te staan. Het VBV vertegenwoordigt hierbij de wezen
uit Israël.
♦ Bob Steinmetz wordt naar voren geroepen en in het zonnetje gezet. Er was nooit gelegen‐
heid geweest om op passende wijze afscheid te nemen.
♦ Voorts komt het VBV‐blad aan de orde. Uitgelegd wordt hoe iedere editie weer in huize
Neter tot stand komt. Het bestuur dankt daarvoor en benoemt eindredacteur Eddy Neter
tot erelid.
♦ Ook de medebestuurders worden nog eens extra dank gezegd voor hun inzet om alles op
rolletjes te laten lopen en voor hun inspanningen t.b.v. de Koninklijke onderscheiding
van de voorzitter.
Na applaus vervolgt men de vergadering en FN wenst een ieder een goede, informatieve en ple‐
zierige vergadering toe.

2. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken verder te bespreken.

3. Notulen
Het vergaderverslag heeft het hele jaar op de site gestaan en aanvragers kregen deze toege‐
stuurd. Het is een te kostbare zaak om deze in de Info af te drukken.
Met dank aan de notulist worden de notulen verder zonder commentaar goedgekeurd.

4. Verslag van de Penningmeester.
NB: Het financiële deel (punten 4, 5, 6, 7 en 8) van de vergadering is i.v.m. andere activiteiten van
penningmeester Hans Vos later in de vergadering behandeld.
Gerrie Goudeketting (GG) vertelt dat hij geen penningmeester is maar wel de boeken bijhoudt.
Hij legt uit dat de lunch voor de leden ter gelegenheid van het 25‐jarig bestaan gratis is. De club
van 100 wordt nog gememoreerd. Die bestaat nog steeds maar telt geen 100 personen. Gerrie
vraagt naar kascontrolecommissie(KCC).

5. Verslag van de kascontrolecommissie
Riwka Cohen maakt deel uit van de KCC samen met Carla Kaplan en zegt de begroting 2009 te
missen bij de stukken.
Gerrie: alhoewel dit nooit gebruikelijk was, doet hij een toezegging voor de volgende maal.
VZ meldt dat Hans Culp van den Broeke lang deel uitmaakte van de KCC maar om gezond‐
heidsredenen hier niet kan zijn. Zij zal hem bellen en melden dat hij zeer wordt gemist.
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6. De decharge bestuur
Riwka staat er op om de verklaring van KCC volledig voor te lezen, hetgeen gebeurt.
Hierna wordt het bestuur bij acclamatie gedechargeerd voor het jaar 2008.

7. Benoeming kascontrolecommissie 2008
De KCC bestaat nu uit Carla Kaplan‐Gobits en Riwka Cohen. Zij stellen zich herkiesbaar. Als
reserve meldt zich dhr De Liever.
De vergadering bedankt de commissieleden voor gedane arbeid en de benoeming geschiedt bij
acclamatie.

8. Vaststelling contributie
De contributie voor 2010 blijft gelijk aan de contributie voor 2009

9. Bestuursleden
Louis Rozendaal wordt bij acclamatie herkozen. Er waren geen tegenkandidaten.

10. Toelichting van de voorzitter en andere bestuursleden over komende acties van het
VBV

Artikel 2:
VZ deelt mee dat Wil Groen en zijzelf na Pasen naar New York zullen gaan om de CC nog eens
uitvoerig uit te leggen hoe de Nederlandse situatie verschilde t.o.v. de overige landen tijdens de
WO II en daarna verschilt door ondermeer de CADSU. De CC staat aan de zijde van het VBV
maar is en blijft de echte onderhandelaar met de Duitse overheid. Er zijn veel vragen hierover.
Gerrit Stad vertelt dat zijn zustere in de oorlog is geboren. Beiden zijn in Tilburg ondergedo‐
ken geweest. Zij krijgt Art.2 en hijzelf is in 1937 geboren en hoorde dat hij in 1967 een bedrag
van ƒ 600,‐ heeft gekregen. Hij wist daar niets meer van. Hij is afgewezen voor art.2.
VZ antwoordt dat dit nu een van die ontzettend onredelijke dingen is. Zij legt nog eens uit dat
er niet naar de grootte van het bedrag wordt gekeken maar of er een uitkering –hoe klein ook‐ is
geweest als immateriële schadevergoeding voor het dragen van een ster. Zijn zuster was te jong
voor de verplichting tot het dragen van een ster.
Meier Stad (broer van Gerrit) vraagt zich af hoe het VBV zich kan verenigingen met het meten
van wel tien maten.
VZ meldt dat het VBV zich daar absoluut niet mee verenigt. Reden om allerlei acties (Duitse
ambassade, Duitse politici, reis naar Berlijn, enz.) te ontketenen en de missie naar NY te onder‐
nemen.
VZ wijst op de verbeteringen die het VBV heeft weten te bewerkstelligen zoals KZ‐
overlevenden die wel CADSU 2 kregen en nu toch wel Art.2 gerechtigd zijn geworden.
Duitsland en de CC stellen dat de zwaarst getroffenen niet meer buiten de boot vallen. Echter
wie is de Duitse overheid om te stellen dat een kamp erger was dan onderduik. Het laatste
woord daarover is nog niet gezegd.
Carla Kaplan meldt dat CADSU 2 in feite een immateriële schadevergoeding is geweest voor het
verplicht dragen van een Davidsster.
VZ legt nog eens uit dat er 400 brieven zijn verstuurd in de herhaling aan mensen die eerder wa‐
ren afgewezen. Daarin staat dat nader wordt bekeken of iemand na wijziging van voorwaarden
(medio 2008) alsnog in aanmerking zou kunnen komen voor een artikel‐2‐uitkering. In de twee‐
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de overweging zijn de kampoverlevenden er uit gehaald want die komen dus wel in aanmer‐
king.
Kees van Praag vindt het allemaal onbegrijpelijk. Zou graag een hele info gewijd zien aan dit
thema met de CC. Hij houdt niet van dit gemarchandeer met de Duitse overheid.
VZ stelt dat de Duitsers van nu niet de Duitsers zijn van toen. Artikel 2‐fonds is geld van de
Duitse belastingbetaler en dat is de jonge generatie. Die generatie van nu betaalt voor het leed
dat hun ouders en grootouders hebben veroorzaakt.
Ben Manassen feliciteert met het 25‐ jarig bestaan en memoreert het ontstaan van het verbond
ooit in een RAI‐zaaltje. Voorts legt hij uit wat er allemaal is gebeurd met en rond zijn zijn aan‐
vraag voor een artikel‐2‐uitkering.
VZ belooft iets te doen aan zijn casus.
Hans Aussen is bang dat het allemaal te lang duurt. Een aantal zal er nooit meer iets aan hebben.
Dat geeft hij mee om in te brengen in het overleg volgende maand in New York.
VZ antwoordt uit dat men daarom de oudsten het eerst afhandelt.
Channa Combelas vertelt dat in de oorlog de joodse kinderhuizen werden leeggehaald en de
kinderen naar Rapenburg werden afgevoerd. Vervolgens werden zij van daar op transport ge‐
steld. Voorts meldt zij nog eens de onrechtvaardigheid die wordt veroorzaakt door de criteria
zoals die nu zijn opgesteld.
VZ geeft haar gelijk.
Channa vertelt verder dat eventuele CADSU en JOKOS niet door haar maar door Le Ezrat wer‐
den ontvangen.
VZ vult aan dat dit nu juist een belangrijk strijdpunt is in de wezenkwestie.
Er wordt voorgesteld om een jurist op de kwestie art.2 te zetten.
VZ antwoordt dat dit geen zin heeft want het gaat hier om een morele zaak. Volgens de wet
heeft de CC gelijk en klopt het juridisch helemaal. De onredelijkheid kan alleen worden weg‐
genomen door de wet aan te passen. Alle oorlogsoverlevenden die voldoen aan de financiële cri‐
teria zouden dan in aanmerking moeten kunnen komen voor een art.2 uitkering.
Gerrie Goudeketting vult aan dat dankzij het VBV, de AOW en de WUV‐uitkering niet worden
meegerekend als inkomensbestanddeel voor de opgave bij de CC.
Bob Steinmetz zegt JMW graag meelift op de bagagedrager van het VBV en speciaal op de baga‐
gedrager van Flory Neter. Dat JMW heeft in augustus 2008 zeer onduidelijke brieven uitge‐
stuurd.
Flory Neter en Wil Groen namen contact op met de Duitse ambassade en kregen een verklarende
tekst in het Duits; het betreft hier de originele tekst van de notulen. Het gaat hier om een vervolg
op een eerdere wetgeving. Er wordt uitgelegd wat de inhoud hiervan is. Conclusie is dat men
straf krijgt voor het krijgen van ‘sterrengeld’ want men komt dan niet in aanmerking voor arti‐
kel 2.
Bob adviseert om te bepleiten dat niet de wet wordt veranderd maar dat men een antihardheids‐
clausule toepast.
VZ leest de door Bob vertaalde tekst voor. Dit blijkt nog steeds een ingewikkeld verhaal. (NB: de
Duitse ambassade zal de Nederlandse vertaling van deze tekst nog toezenden; deze zal op de web‐
site worden geplaatst).
Mevr. Cohen: vindt het een goed idee om naar Amerika te gaan. Men weet daar volgens haar nog
steeds niet hoe onderduik is geweest en wat voor impact dat heeft gehad op mensen. Voorts
vraagt zij of het sterrengeld niet gewoon kan worden terug betaald.
Dhr. Fontein heeft ook CADSU gehad. Uit zijn verhaal blijkt dat het om CADSU 1(=JOKOS)
ging. Aangezien het probleem lastig is uit te leggen stelt de VZ voor om daar na de vergadering
nog op terug te komen.
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Dhr. De liever heeft in kamp gezeten en recent bericht gekregen dat zijn zaak opnieuw zal wor‐
den bekeken door de CC. Verder meldt hij dat zijn vrouw nog steeds geen Art.2 krijgt en haar
tweelingzus wel sedert meer dan twee jaren. Het blijkt echter dat zij niet werd afgewezen want
een bewijs van in leven zijn is inmiddels opgevraagd.
Channa Combelas zegt dat het geld van de CC van geheime bankrekeningen komt.
VZ verwijst dit naar het rijk der fabelen. Het geld komt gewoon van de Duitse belastingbetaler.
Miriam Ohringer reageert op een uitlating van De Liever en legt duidelijk uit dat er een verschil
moet worden gemaakt tussen Duitsers en Nazi’s. Waarvan akte.

(NB Door een kortdurende technische storing ontbreekt een klein deel van het ver‐
slag.)
Albert De Leeuw meent dat het VBV‐bestuur de brief van de CC niet goed uitlegt en leest ver‐
volgens deze brief in het Engels aan de vergadering voor. Hij meent dat velen een Art‐2 uitke‐
ring zullen gaan krijgen.
VZ en Bob Steinmetz zeggen dat Albert de Leeuw zich vergist en dat hij de tekst onjuist inter‐
preteert. Op grond van de wijzigingen sinds medio 2008 zal ook hij geen Artikel 2 uitkering
ontvangen.

Overgang PUR – SVB
Wil Groen heeft als portefeuillehouder hiervoor het woord. Hij zal graag vragen beantwoorden.
Er is op de site en in de info al veel voorlichting gegeven. Er is nu een klankbordgroep benoemd.
Taak is om de wettelijke bepalingen betreffende de overgang nauwlettend te bewaken. 26 maart
is er weer een vergadering. Er is een lijst samengesteld van uitspraken van ondermeer mevr.
Huitsing en de staatssecretaris en deze uitspraken worden getoetst aan de voorgestelde wetge‐
ving.
VZ meldt dat een en ander bij het VBV‐bestuur geen directe aanleiding gaf tot ongerustheid.
Wel dienen ook nu weer de voorstellen te worden gecontroleerd op juridische juisheid en haal‐
baarheid door externe juristen.
Wil vertelt dat de cliëntenraad van de PUR weer wil laten toetsen door mr. Van Angeren van het
kantoor Stibbe.
Kees Van Praag is wantrouwend. Hij stelt dat cliënten redelijk tevreden zijn met de Pur, de
werkwijze en zoals het nu gaat en vraagt zich af waarom alles overhoop moet worden gehaald.
Wil antwoordt dat de staatssecretaris van VWS verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de
wetten; er wordt niet overgeschakeld naar een ander ministerie. Men wilde eerst de wet op de
PUR veranderen die blijft echter nu onveranderd. De verhouding tussen staatssecretaris en de
SVB wordt nu geregeld in een aparte nieuwe wetgeving. Er was veel kritiek op de inhoud van de
correspondentie tussen Tweede Kamer en Staatssecretaris want daarin stonden andere dingen
dan men had verteld. Nu is het afwachten wat men waarmaakt van de garanties.
Ben Manassen gaat terug naar het verleden toen Kamerlid Voogd heeft gevochten voor de oor‐
logswetten. Hij doelt op de bijzondere solidariteit behorende bij deze wetten en haalt daar ook
Art. 2 nog eens bij.
VZ bevestigt die bijzondere solidariteit maar geeft aan dat de oorlogswetten niets hebben te
maken met de CC en Art.2.
Gevraagd wordt naar de verschillende oorlogswetten.
Gerrie legt uit dat de PUR uitvoert wat de WUV ‐en dat is de wet‐ voorschrijft. Verder geeft hij
nauwkeurig aan welke inhoud de overige oorlogswetten hebben. Er is nog enige discussie over
de diverse onderdelen van de wetten en voor wie wat is bedoeld.

11. Rondvraag
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Gevraagd wordt naar de ANBI.
VZ antwoordt dat daartoe nog het ministerie van financiën wordt bezocht. Dit dus in de hoop
dat daarmee alsnog de fiscale aftrek van bijdragen aan het VBV kan worden geregeld. Zodra
daar positief op is beschikt, wordt dat bekend gemaakt.
Vervolgens wordt de vergadering rond 12.45 gesloten.
Schellinkhout, 10 april 2009
Notulist,
Eddy Neter.

