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Gevarieerd VBV-menu
Het VBV-bestuur is in de afgelopen tijd druk geweest met een
aantal zaken. Het verkrijgen van duidelijkheid aangaande het Artikel 2-fonds is daarbij zwaarwegend geweest.Verder is in dit blad
een artikel opgenomen dat in detail uitlegt hoe een en ander in
elkaar zit. Hetzelfde artikeltje is ook geplaatst in het NIW, de
Benjamin van JMW en het orgaan van het Auschwitz comité.
Het is nog niet duidelijk wat de overheid
gaat doen. Het standpunt van de PUR is
echter wel dat het zou zijn te betreuren
als de uitkering uit het Artikel 2-fonds zou
worden gekort op de Wuv. Er ligt dan ook
een verzoek bij de overheid om een regeling te treffen waardoor deze gelden bij de
Wuv-uitkering buiten beschouwing kunnen
worden gelaten.
Vooralsnog zijn de criteria niet helemaal
duidelijk maar als u 70 jaar of ouder bent
en in Europa bent vervolgd dan doet u er
goed aan om de formulieren, die wij in ons
bezit hebben, aan te vragen en in te vullen.
Hulp kan altijd worden geboden.
Gemengd gehuwden
Een andere zaak die ons bezighoudt is de
problematiek rond de kinderen uit de zgn.
gemengde huwelijken. Het VBV blijft van
mening dat er met een grotere soepelheid
moet worden gekeken naar het oorlogsverleden van betrokkenen. In veel gevallen
is die namelijk niet te vergelijken met de
oorlogservaring van mensen uit dezelfde
categorie maar veel meer met mensen die
als Joodse kinderen waren ondergedoken.
Hierover hebben wij ook contact gehad
met de conservator van kamp Westerbork.
Deze schreef ons het volgende:
“Hierbij wil ik bevestigen dat de gemengdgehuwde gezinnen wel degelijk wat te
vrezen hadden. Vele vaders zijn opgepakt
in joodse werkkampen en later in kamp
Westerbork terecht gekomen. Vele moeders maakten een rechtstreekse tocht naar
kamp Westerbork. Er zijn voorbeelden
van personen die uit het kamp werden

ontslagen, maar ook voorbeelden van
personen die wel werden doorgestuurd.
Mannen werden ingezet om in fabrieken en
op andere plekken te gaan werken. Wie gaf
hun de garantie dat de rest van het gezin
niet het slachtoffer zou worden? Het beleid
van de Duitse bezetter was onvoorspelbaar en willekeurig. De keuze voor deze
gezinnen was afwachten tot een nieuwe
maatregel en hopen dat ze de dans konden
ontspringen of kiezen voor ‘zekerheid’ en in
onderduik gaan.”
Standpunt PUR
Wij worden vaak geconfronteerd met
schrijnende verhalen van mensen die wel
degelijk in onderduik zijn geweest, maar die
door de PUR als zodanig toch niet worden
erkend omdat de vervolgingsmaatregelen
van de bezetter niet in de eerste plaats was
gericht tegen deze categorie. Dat bestrijden
wij ook niet. Maar het feit dat er 60 jaar na
dato nog steeds geen erkenning is voor het
oorlogsverleden en leed van sommige kinderen uit een gemengd huwelijk is pijnlijk.
Natuurlijk hebben wij begrip voor het adagium ‘eerst de vervolging en dan het leed’
maar als je te maken hebt met mensen
van wie de ouders overtuigd waren dat
het noodzakelijk was om hun kinderen te
laten onderduiken, is het toch moeilijk vol
te houden dat de ouders ten onrechte
die beslissing hebben genomen. Voor de
betrokkenen geldt dat de onderduik zelf
op dezelfde wijze werd ervaren als die
van anderen, de gevolgen gelijk zijn, maar
dat hun onderduik nu als inferieur wordt
> lees verder op pagina 6

Voor in uw agenda: jaarvergadering 19 maart 2006

Wijzigingen in
top van PUR
Kort voor het ter perse gaan van deze
editie van de Info vernamen wij dat Drs.
Ton van Gils, directeur van de Pensioenen Uitkeringsraad, op 1 juni 2006 zijn
functie van algemeen secretaris/directeur
neer zal leggen. Dit, na 15 jaar directeurschap. Zijn grote verdiensten voor de
Raad en voor de materiële zorg voor de
voormalige verzetsmensen en oorlogsgetroffenen behoeven nauwelijks betoog.
Onder zijn leiding groeide de Raad uit tot
een zeer professionele organisatie.
Zijn kennis en kunde blijft echter behouden voor de Raad want Ton van Gils
treedt toe als lid van het bestuur. Hij
neem de organisatie-portefeuille over van
Henk Cliteur die het bestuur zal verlaten.
Ronald Leopold, nu nog plaatsvervangend
directeur, zal de functie van Ton van Gils
overnemen. Het bestuur en de directeur
hebben hoge verwachtingen van Ronald
Leopold.
Verder wordt Hans Remmelzwaan, nu
nog adjunct-directeur, benoemd tot
plaatsvervangend directeur terwijl de huidige directiesecretaris/bestuurssecretaris,
Nelleke van der Kooij, wordt benoemd
tot adjunct-directeur.

Vooraankondiging
Verzetsmuseum
Op donderdag 17 november om 17.00 uur opent het
Verzetsmuseum Amsterdam
een nieuwe vaste opstelling
over de Japanse bezetting van
Nederlands-Indië en de daaropvolgende dekolonisering.
Met de opening van deze
belangrijke nieuwe afdeling
viert het Verzetsmuseum zijn
twintigjarig bestaan.
> lees verder op pagina 2

Koers en visie VBV
Het is niet de eerste maal dat er wordt aangestipt welke zaken
het VBV de laatste jaren heeft bereikt. Niet alles ging tegelijk
en ook niet alles ging even gemakkelijk. Veel gesprekken en
overleg zijn daarvoor nodig geweest.
en werd steeds belast. Nu niet meer.
• De vermogensaftrek is verlaagd van 6%
in stapjes en bedraagt nu 4%.

Eenmaal op papier blijkt dat toch nog veel
te zijn; dat neemt echter niet weg dat er
nog veel is te verbeteren. Wij zetten het
allemaal nog eens op een rijtje.
Mede dank zij het VBV is in de WUV
en bij de PUR veranderd:
• De vereveningsbijdrage voor personen
boven 65 jaar is afgeschaft.
• De dubbele AOW-kortingen, bij personen waarvan beide partners een WUVuitkering hebben, werd teruggedraaid en is
terugbetaald door de PUR.
• De aftrek AOW van de partner wordt
weliswaar nog steeds gekort bij de uitkeringsgerechtigde maar deze krijgt een toeslag van 60% zodat de pijn veel minder is.
• De Maror-gelden - hoewel geen WUVof PUR-zaak - zijn individueel uitbetaald
uitsluitend door toedoen van het VBV.
Als gevolg daarvan werden de gelden van
het zgn. “Gebaar” en de gelden voor de
Sinti eveneens individueel uitgekeerd.
• De toeslag ziektekostenpremie wordt
nu ook toegewezen aan personen boven
65 jaar.
• De zogenoemde “causaliteit” voor personen boven 70 jaar is voor vele zaken niet
meer vereist.
• In de periodieke uitkering is 5% begrepen
als forfaitaire vergoeding invaliditeitskosten

Enige zaken die nog op
onze pijnlijst staan:
• De tweede generatie zou weer in de wet
moeten worden opgenomen.
• Bij nieuwe aanvragen voor een periodieke uitkering zou het inkomen van de
partner niet moeten worden meegenomen
bij het percentage van de grondslag.
• De toeslag premie ziektekostenverzekering zou moeten worden veranderd in een
vergoeding premie ziektekostenverzekering.
• De korting AOW wordt nog steeds niet
toegepast zoals dat eigenlijk zou moeten.
• De korting van vermogen zou na het
bereiken van de leeftijd van 65 jaar, jaarlijks
kunnen worden verminderd met b.v. 5%.
• De waarde van het eigen huis waar men
zelf in woont, zou niet tot het vermogen
moeten worden gerekend.
Dit is slechts een greep uit de wensen
die het VBV heeft voor wijzigingen van de
WUV. Wij zijn ons ervan bewust dat deze
wensen niet van de een op de andere dag
kunnen worden verwezenlijkt. Er zal veel
overtuiging van ons worden gevraagd om
het ministerie van VWS te bewegen iets in
deze wet te veranderen. Ambtelijke molens
malen nu eenmaal langzaam en de bereidheid iets te veranderen is op het ministerie
niet zo groot. U kunt er echter van verzekerd zijn dat het bestuur van het VBV als
steeds haar uiterste best zal doen. Daar zijn
wij uiteindelijk voor.

MEER INFO? SURF NAAR WWW.VBVINFO.NL
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Vooraankondiging
Verzetsmuseum
In de nieuwe opstelling wordt het verhaal
verteld aan de hand van kleine, pakkende
en vaak ook zeer aangrijpende verhaaltjes van mensen uit de verschillende
bevolkingsgroepen: blanke Nederlanders,
Indische Nederlanders, Indonesiërs en
Chinezen. De anekdotes - soms in tekst
en soms in touchscreen-videofragmenten
- worden getoond in decors die de sfeer
van de situatie in beeld brengen. Er zijn
veel bijzondere authentieke voorwerpen
te zien, speciaal voor deze nieuwe afdeling
verworven. Ook komt het verzet tegen
de Japanners - waarover relatief weinig
bekend is - uitgebreid aan bod.
Het hoe, het waarom
en het waardoor
Anders dan in bezet Nederland werd in
Indië een heel groot deel van de Nederlandse en Nederlands-Indische burgerbevolking in kampen geïnterneerd. Ook
buiten de kampen leed de bevolking door
een snelle verpaupering en hongersnood.
De blanke machthebbers, gewend aan een
leven in weelde, dachten dat hun positie
onaantastbaar was; zij verloren in korte tijd
nagenoeg alles. De Indonesische bevolking
waande zich eerst bevrijd, maar leed uiteindelijk ook onder de Japanse terreur. In
1949 gebeurde wat in 1942 nog onmogelijk had geleken: Nederland moest na twee
politionele acties - onder internationale
druk - de onafhankelijkheid van Indonesië
erkennen. Vele tienduizenden Indische Nederlanders kwamen na hun vreselijke ervaringen in een koud en voor hen vreemd
moederland waar weinig belangstelling was
voor hun ervaringen.
Al jaren stellen de Nederlanders die
afkomstig zijn uit Nederlands-Indië dat
hun verhaal over de oorlog nauwelijks aan
bod komt in de musea over de Tweede
Wereldoorlog. Ook is er in de samenleving
een toenemende behoefte aan een kritische beschouwing van het Nederlandse
koloniale verleden. De nieuwe opstelling
informeert jonge generaties op een boeiende manier over deze ingrijpende episode uit de Nederlandse geschiedenis. De
expositie is mede mogelijk gemaakt dankzij
een bijdrage van stichting Het Gebaar.
Voor informatie:
Marjolein Marreveld,Verzetsmuseum
Amsterdam, Plantage Kerklaan 61,
1018 CX Amsterdam,
Tel: 020-620 25 35, Fax: 020-620 29 60,
e-mail: marreveld@verzetsmuseum.org

DEEL 2 (Deel 1 was te lezen in VBV/INFO nr 67 of zie www.vbvinfo.nl/archief)

Kind van de rekening
In de vorige Info werd geschreven over het boek van
Elma Verheij ‘Het Kind van de Rekening’.Tijdens de conferentie ‘Still going strong’ in Amsterdam op het weekend van de 19de augustus kwamen ondermeer thema’s
uit dit boek van Elma aan de orde.
Helaas kon deze conferentie niet door
het VBV worden bezocht. Het ontbrak de
bestuursleden aan tijd.
Jammer, want vooral de lezingen van Elma
Verhey, Philip Staal en Hans Vuijsje hadden
onze uiterst grote belangstelling. De lezing
van Elma Verhey kan op aanvraag worden
toegezonden. De voordracht van Philip
Staal vindt u op de site: www.wezen.org
NIOD achter onderzoeksteam
Veel leden van het VBV kwamen als wees
uit de oorlog en waren aangewezen op
de voogdijverenigingen. Velen zitten met
onopgeloste vragen en velen voelen zich
tekortgedaan door de voogden van toen.
Het VBV blijft er een groot voorstander van
als de rechtsopvolger van de voogdijverenigingen van toen, Joods Maatschappelijk
Werk (JMW), in het reine zou komen
met de wezen. Het is niet erg eervol om
als argument te gebruiken dat de zaak is
verjaard.
Elma Verhey en Pauline Micheels hebben
onderzoek gedaan en kwamen tot de
conclusie dat het op zijn minst de schijn

heeft dat er vermogens van kinderen zijn
verdwenen.
Elma Verhey heeft haar sporen als onderzoeksjournaliste verdiend. Hetzelfde geldt
voor historica Pauline Micheels. Het lijkt ons
daarom ook niet aannemelijk dat het hele
onderzoek naar het land der fabelen moet
worden verwezen. Ook het NIOD heeft
haar naam verbonden aan dit onderzoek
wat een garantie voor de waarde betekent.
Oplossing dringend verzocht
Het moge duidelijk zijn dat de georganiseerde wezen die in Israël wonen dit
evenals Philip Staal, Elma Verhey en het VBV
als een uiterst pijnlijke affaire beschouwen.
Het zou dan ook redelijk zijn als JMW haar
uiterste best doet om deze verdrietige affaire op afdoende wijze op te lossen.
Elma Verhey schreef een brief aan Hans
Vuijsje van het JMW om te komen tot zo’n
oplossing. De volledige brief kunnen wij om
redenen van privacy niet publiceren.
”Helaas waren de lezingen van afgelopen
zondagmiddag zó georganiseerd dat ik
noch bij die van jou, noch bij die Philip Staal
kon zijn terwijl wij alle drie over
hetzelfde onderwerp spraken
en de deelnemers die zich voor
het onderwerp interesseerden
zich ‘verscheurd’ voelden. Dat

verdriet mij, want ik vind dat het zeer
belangrijk is om met elkaar te blijven discussiëren in het belang van de oorlogswezen.
Mijn lezing mag daarvan getuigen en ook
daarom stuur ik je die toe.
Ik heb, ook in de discussie na afloop van
mijn lezing vanmiddag, een warm pleidooi
gehouden om tot een oplossing te komen.
Er zijn nog maar zo weinig oorlogswezen,
Hans. Het gaat hooguit om 100, 150 wezen
die nog leven en die onder voogdij van LeEzrath of een van de aangesloten voogdijinstellingen van de Fusie stonden. Waarom
zou JMW met hen niet tot een ‘oplossing’
proberen te komen? Vergelijk de situatie
a.j.b. met hoe Gerrit Zalm en met name
Eric Fischer het algemene rechtsherstel van
de Joodse oorlogsslachtoffers voor overheid, banken en verzekeringsmaatschappijen
hebben aangepakt eind jaren negentig. Het
kan voorkomen dat deze zaak ‘door-ettert’
en verdergaande schade aanricht. Daarbij
weet iedereen inmiddels dat de Joodse
begrafenisverzekering ook ten tijde van de
‘Maror-onderhandelingen’ niet tot openheid
bereid was. Tijdens mijn lezing was het een
belangrijk punt van discussie en werd de
parallel met JMW getrokken.
Ik hoop dat je deze brief, net als mijn
lezing, wilt beschouwen als een positieve
bijdrage om zowel voor JMW, als voor de
oorlogswezen tot een oplossing te komen.
Het voortbestaan van JMW gaat mij aan
het hart. Maar dat geldt evenzeer voor het
‘recht’ van de oorlogswezen. Het een sluit
het ander niet uit. Het moet samen kunnen
gaan en als ik daaraan een bijdrage kan
leveren dan doe ik dat van harte.”

De inhoud spreekt voor zich. Daar, waar alle niet-Joodse organisaties
hun uiterste best hebben gedaan om tot een goed vergelijk te komen inzake de restitutie van Joodse gelden, zouden ook de Joodse
organisaties deze stap dienen te volgen. Inmiddels is het duidelijk dat
er een fragiel samenwerkingsverband is tussen de wezenorganisaties
in Israël en Joods Maatschappelijk werk. Er wordt overleg gevoerd en
als de zomervakantie voorbij is, zal men zich beraden over een nieuw
onafhankelijk onderzoek.
De redactie van deze INFO heeft contact gehad met deze organisaties. Men is van mening dat een onafhankelijk onderzoek zeer gewenst
is maar dat zulks dient te geschieden zonder aansturing van JMW.
In het kader van genoegdoening en erkenning zou het van wijsheid
getuigen als men de kosten voor een onafhankelijk onderzoek in de
knip houdt en de voormalige wezen een symbolisch bedrag uitbetaalt.
Hoeveel wetenschappelijke onderzoeken zijn er eigenlijk nodig?
september 2005
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Wij hadden een vriend.
Die vriend is dood.
Eigenlijk kenden wij die vriend
niet persoonlijk.
Maar alles herkenbaar
en zo vreselijk nabij.

al in het NIW gedaan.
In een radio-discussie met Hajo Meijer en
Cohen (die toen net uit de bezette gebieden terugkwam na er forensisch onderzoek
te hebben verricht) werd die beschuldiging
herhaald.

Op 23 juni j.l. is in zijn woonplaats Woerden de internationaal
vermaarde hoogleraar in de klinische forensische geneeskunde
prof. dr. Barend A. J. Cohen overleden.
Anderhalf jaar geleden werden Lily van
den Bergh, Hans Knoop en Flory Neter via
email benaderd door Barend Cohen. Een
toen al doodzieke man. Een man met een
grenzeloos gevoel voor recht en onrecht.
Forensisch medicus. Door zijn kennis en
charisma een man, ook al spraken wij hem
slechts telefonisch en mailde hem soms,
waarvan je moeilijk los kon komen. Met de
waarheid viel niet te sjoemelen. Als kindoverlevende van het Jappenkamp had hij
de kenmerken van iemand die al het kwaad
in de wereld wilde doen verdwijnen. Als
patholoog-anatoom reisde hij de wereld
af op zoek naar de waarheid. De waarheid
was niet een ieder welgevallig.
Je schuift vaak de belangrijke dingen voor
je uit. Dus van een bezoek aan hem is het
nooit gekomen.
Wij kenden Cohen dus niet persoonlijk,
maar toch ging er een schok door ons
heen toen wij in NRC-Handelsblad de
overlijdensadvertentie zagen.
Waarom had Cohen contact met
ons gezocht?
Cohen die het onrecht in wereld niet
kon aanzien en die als medicus de ethiek
hoog in het vaandel had, had naar eer en
geweten verslag gedaan van hetgeen hij als
onderzoeker had gezien toen hij op uitnodiging van internationale mensenrechtenorganisaties forensisch onderzoek had gedaan

op de West Bank.
Cohen had in alle oprechtheid en in zijn
hoedanigheid van forensisch arts een rapport geschreven. Daar kwamen schendingen van mensenrechten in voor. Dat was
vertegenwoordigers van de Liberaal Joodse
gemeente, waar hij oorspronkelijk lid van
was, niet welgevallig.
Later zou Cohen met collega’s ook een
onderzoek instellen naar het vermeende
bloedblad in Jenin en als een van de eerste
deskundigen rapporteren dat van een
bloedbad geen sprake was geweest maar
wel van ernstige misdragingen en schendingen van mensenrechten.
Spinoza leefde van 1632 tot 1677. De ban
werd op 27 juli 1656 over hem uitgesproken.
Ouderwets? Verleden tijd? Dat dachten wij
altijd. Helaas.
Beroepsethiek, waarde en normen zijn
geen garantie tot een gewaardeerd bestaan.
Barend Cohen werd juist vanwege zijn beroepsethiek gemeden en in de ban gedaan.
Wel een ban in een nieuw jasje. Maar het
effect is hetzelfde.
Barend Cohen was een jaar eerder de
facto door rabbijn Lilienthal als lid geëxcommuniceerd. Hij had Cohen in een radio- uitzending van het Ikon een “verrader
“ genoemd. Eerder had hij dat impliciet ook

Volksverzekering
In 2006 wordt het nieuwe
zorgstelsel van kracht. Het VBVbestuur probeert de gevolgen
van de invoering van dit stuk
wetgeving te doorgronden.
In het bijzonder natuurlijk de
gevolgen voor de groep Wuvuitkeringsgerechtigden.
Onze voorlopige conclusie
luidt: een reeks bijzonder ingewikkeld ogende veranderingen
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waarvan wij de reikwijdte
bij lange na nog niet kunnen
overzien.
Wij hopen er echter toch een
beetje uit te komen zodat wij
u nog tijdig kunnen informeren
over belangrijke zaken zoals
no-claimregeling, eigen risico,
eigen bijdragen en de werking
van dit nieuwe stelsel in combi-

Cohen, toen al een doodzieke man, was
diep gekwetst. Voor hem was ‘de waarheid’
zijn opdracht in het leven.
Als arts en mensenrechten-activist interesseerde hem alleen de menselijke waardigheid en de integriteit van het menselijk
lichaam. En als die werden geschonden, trok
hij aan de bel wie het ook mocht betreffen.
Het effect van de op de radio geuite
beschuldiging aan het adres van Cohen laat
zich raden. Cohen diende men te mijden
ook al leed de man aan kanker!
Op zijn verzoek beloofden wij eens bij hem
langs te komen. Het is er dus niet meer van
gekomen. Wij staan dus bij hem in het krijt.
Vandaar deze postume rehabilitatie.
Wij waren wel bij zijn crematie aanwezig.
Wel wat laat voor een gezamenlijk kop
koffie.
Honderden mensen waren daar. Mensen
die hem waardeerden. Mensen die van hem
hielden. Maar uit de religieuze hoek van
mensen die hem geestelijk op zijn laatste
reis hadden moeten ondersteunen was
niemand aanwezig.
De familie van Cohen had laten weten
geen prijs meer te stellen op hun aanwezigheid.
De beschuldiging dat hij een verrader zou
zijn, was immers onverlet blijven staan.
Geëxcommuniceerd stierf Cohen als de
Spinoza van de liberalen. De rehabilitatie
van een voorvechter van mensenrechten
en een briljant medicus bleef achterwege.
Niemand nam het op voor Barend Cohen,
maar wij zullen altijd aan hem denken
als voorbeeld van menselijke
verantwoordelijkheid.

natie met een Wuv-uitkering.
Het ligt in de bedoeling om
tegen het eind van dit jaar een
themanummer te laten verschijnen waarin enige belangrijke aspecten van dit nieuwe
zorgstelsel op deskundige en
vooral begrijpelijk manier aan u
zullen worden gepresenteerd.
Collectief
Wij proberen al die deskundigheid op tijd in huis te kunnen
halen. Uit publicaties - onder-

meer in de nieuwsmedia blijkt echter steeds dat zelfs de
vakmensen onderling strijden
over de exacte gevolgen. In dat
licht gezien, is het voorstelbaar
dat onze voorlichtingstaak een
uiterst lastige zal worden.
Het VBV-bestuur wil tevens de
mogelijkheden onderzoeken
of in het kader van deze
nieuwe zorgverzekering een
collectieve ziektekostenverzekering in het nieuwe stelsel kan
worden aangeboden.

Nieuws over het Artikel 2-fonds en oproep aan alle VBV-ers

Maak nu gebruik van
het Claims Conferenceaanvraagformulier
Met het ‘Artikel 2-fonds’ wordt een overeenkomst bedoeld tussen de Duitse overheid en de (Amerikaans-Joodse organisatie)
‘Claims Conference’ om wereldwijd slachtoffers van de Shoa
met een laag inkomen financieel te ondersteunen door middel van een (per kwartaal uit te keren) bijdrage van € 270,- per
maand. Behalve op het web
(www.claimscon.org/index.asp?url=article2/eligibility) werd in
ons land aan het fonds bekendheid gegeven in een in het NIW
geplaatste advertentie op 2 april 2004.

Artikel 2-fonds

Volgens het fonds moeten
rechthebbenden aan drie eisen voldoen:

1. Men moet als Jood vervolgd zijn geweest en
a. tenminste 6 maanden in een kamp hebben verbleven of
b. tenminste 18 maanden in een getto hebben vastgezeten
of
c. tenminste 18 maanden ondergedoken zijn geweest of
d. tenminste 18 maanden in de illegaliteit of met een valse
identiteit onder mensonterende omstandigheden hebben
geleefd,
2. Geen Wiedergutmachungs-uitkeringen of het bedrag
van maximaal DM 35.000,- hebben ontvangen,
3. Een laag inkomen genieten te weten:
• als alleenstaande: max. per jaar $ 16.000,(ongeveer € 12.800)
• als echtpaar: max. per jaar $ 21.000,(ongeveer € 16.800) en
• in het geval van een echtpaar waarvan
beide partners voldoen aan de hier voor genoemde eisen:
max. $ 31.500,- (ongeveer € 25.200).
In alle gevallen geldt daarbij dat, indien een aanvrager de
leeftijd van 70 jaar heeft bereikt, sociale uitkeringen zoals de
AOW buiten beschouwing worden gelaten.

> Detail website claimscon.org

Met uitzondering van een zeer klein aantal personen ontvingen de meeste aanvragers uit Nederland een afwijzing omdat zij al een Wuv-uitkering hadden.
In een breed front hebben Joods Maatschappelijk Werk, het Verbond Belangenbehartiging
Vervolgingsslachtoffers
en het Nederlands Auschwitz Comité
tegen deze afwijzingsgrond krachtig geprotesteerd. Met succes! Onlangs is van
de ‘Claims Conference’ uit New York het
bericht ontvangen dat de Wuv een uitkering krachtens het Artikel 2-fonds niet in
de weg behoeft te staan.
De Claims Conference verbindt daar
echter terecht de voorwaarde aan dat
de uitkering van € 270,- niet vervolgens
door de Pensioen- en uitkeringsraad in
mindering wordt gebracht op de Wuvuitkering. Immers, in dat geval zou men
er, om het zo te zeggen, ‘niets mee zijn
opgeschoten’.
JMW, het VBV en het NAC zullen dit punt
op korte termijn bespreken met de Nederlandse overheid. Over het resultaat
van die besprekingen staat niets vast.
Mocht dat gunstig zijn dan is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium
de aanvraag te hebben ingediend. Dat
heeft te maken met het feit dat de Claims
Conference (met terugwerkende kracht)
uitkeert vanaf het moment waarop de
aanvraag door de Claims Conference is
ontvangen. Daarom wordt u, wanneer u
meent voor het fonds in aanmerking te
komen, geadviseerd zo spoedig mogelijk
een aanvraag in te dienen.
Aanvragen worden door de Claims
Conference alleen in behandeling genomen wanneer daarbij gebruik is gemaakt
van een speciaal aanvraagformulier dat
kan worden opgevraagd bij het VBV
(020 673 3 233).
Wij kunnen u ook behulpzaam zijn bij het
invullen van het aanvraagformulier. Over
het resultaat van de besprekingen met de
overheid wordt u later geïnformeerd.

Op dit moment bestaat er geen zekerheid of dat ook geldt
voor de Wuv.
september 2005
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Onderduikers en
Claims Conference
De zaak die dertig onderduikers aanhangig hebben gemaakt
bij de Duitse rechter gaat door. In de vorige INFO schreven
wij al dat de Duitse rechter de zaak ontvankelijk heeft verklaard. Of de zaak gewonnen wordt of niet, het moge duidelijk
zijn dat er serieus mee wordt omgesprongen. Wij hadden echter liever gezien dat deze zaak door bemiddeling en schikking
kon worden opgelost.
Het gaat hier niet alleen om onderduikers maar ook om de erkenning van de
exorbitante gevaren die de Joden liepen als
zij niet gingen onderduiken. Dit fenomeen
kent alleen Nederland omdat de aard van
de Duitse bezetting geen militaire maar
een administratieve was. Daarin verschilde
Nederland van andere door de Duitsers
bezette gebieden. Daarom waren wij van
mening dat onderduik moest worden
gezien als een vorm van gevangenschap en
Amsterdam als een getto.
Duitse ambassadeur helpt
Om de bemiddeling tot
stand te brengen, was
de Duitse Ambassadeur
in Nederland, de heer
Duckwitz, bereid om
dat voor ons te doen.
Hij kende de ‘Stichting’
die in de eerste plaats
De duitse ambassadeur
in Nederland
verantwoordelijk is voor
dhr. Duckwitz
het geld ‘Herinnering,
Verantwoording en Toekomst’. De ambassadeur is goed op de hoogte van de zaak
omdat hij betrokken is geweest bij de totstandkoming van de uitbetalingen ‘slavenarbeidgelden’.
Op zijn verzoek tot gesprek werd in de
eerste instantie positief gereageerd. De
Stichting was daartoe bereid. Ook wilden
zij naar Nederland komen om vertegenwoordigers van de onderduikersgroep te
ontmoeten; ook onze advocaat zou bij dit
gesprek aanwezig zijn.

Zeer tot zijn spijt moest de Ambassadeur
ons recent meedelen dat de bemiddeling geen doorgang kon vinden en dat de
toezegging om een afspraak te maken voor
een gesprek werd ingetrokken. De ‘Stiftung’
had hem laten weten dat met name de CC
(Claims Conference) tegen voortgang van
een bemiddelings- en schikkingspoging was
zolang de nu lopende rechtzaak niet was
gestaakt.
In de gesprekken die ik voerde met Gideon
Taylor, directeur van de CC, wees hij mij
op het feit dat het niet de CC was die de
onderduikers niet erkende maar de bovengenoemde ‘Stiftung’. Hij was dan ook van
mening dat het proces gevoerd diende te
worden tegen die stichting.
Nu is het ons om het even wie wij in
rechte moeten aanspreken maar conform
de Duitse wet kan dat alleen de CC zijn.
Het is volgens ons dan ook niet logisch als
wij met de Stichting - die volgens de CC de
boosdoener is - tot een vergelijk proberen
te komen en dat diezelfde CC een spaak in
het wiel steekt door een gesprek te blokkeren.
Wij zullen ons in ieder geval blijven inzetten
om tot een minnelijke oplossing te komen
alvorens te verschijnen voor de rechtbank.
Dat is voor alle partijen het beste.
Maar om eerst de rechtsgang af te breken,
zonder enige garantie, en dan vervolgens
‘nee’ op het rekest te krijgen is een stap die
ons echt te ver gaat.
De wapens worden pas ingeleverd als de
vrede is getekend.

MEER INFO? SURF NAAR WWW.VBVINFO.NL
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Bericht van de
penningmeester
Op het moment
dat dit wordt
geschreven –
augustus 2005 –
heeft nog steeds
een aantal leden
de contributie 2005
niet voldaan.
Bedenk echter dat de kosten van het
draaiende houden van onze vereniging niet
stoppen. Of u nu wel of niet heeft betaald,
deze kosten lopen gewoon door.
Voor al onze activiteiten voor u en namens
u moeten reis-, telefoon- en vele andere
kosten worden betaald. Ook de aan ons
voorgelegde vragen moeten worden beantwoord; hetzij door ons, hetzij door derden.
Briefpapier, postzegels en andere kantoorkosten moeten worden betaald.
Aanmaningen versturen wij alleen in laatste
instantie. Dat, met name, kost veel te veel
tijd en geld.
U heeft nooit vragen? Beschouw dan onze
vereniging als een verzekering. Die hoopt
u ook nooit nodig te hebben. Maar als het
ooit zover is, dan zijn wij er.
Help ons en maak direct het verschuldigde bedrag over.
Als u niet (meer) weet of u uw contributie
dit jaar al heeft betaald dan is één telefoontje voldoende. Wij kunnen u daarover
direct informeren.

Gevarieerd
VBV-menu
> vervolg pagina 1

beschouwd en hun leed niet bestaand.
De WUV kent de begripsomschrijving
dat het niet voldoende is om als Jood de
oorlogsjaren te hebben meegemaakt. Er
moet ook sprake zijn van vrijheidsberoving,
sterilisatie of onderduik.
Zoals boven is aangetoond, spreken wij
hier over mensen waarvan de ouders de
kinderen als Joodse kinderen hebben laten
onderduiken. Die kinderen waren wel
degelijk van hun vrijheid beroofd.
Het zou mogelijk moeten zijn om met het
voortschrijdende inzicht over hetgeen er
ten tijde van WOII is gebeurd een versoepeling van het huidige standpunt te hanteren. De persoonlijke geschiedenissen blijken
vaak nog meer bizar en gaan je voorstellingsvermogen menigmaal te boven.

Zittenblijven of
overstappen
Tijdens de jaarvergadering van 20 maart jongstleden werd een
opmerking gemaakt over het feit dat wij nooit iets schrijven
over de mogelijkheid van overstappen van Wuv naar Wubo.
Gerrie Goudeketting antwoordde en verwees naar een artikel
in de Info/Nieuwsbrief nr. 60 van maart 2003. Daarin werd uitvoerig ingegaan op die overstapmogelijkheid.
Tekst: Gerrie Goudeketting

In het bedoelde artikel werd aangegeven
dat met name het BCS (Bureau Cliënten
Service) van de PUR in staat is om voor
u na te gaan of zo een overstap voordelig
zou kunnen zijn. Wij schreven verder dat
- als men die stap overweegt - het verstandig is om dit schriftelijk bij het BCS aan te
kaarten. Dit bureau is er voor uitgerust om
u ter zijde te staan.
Het VBV doet zijn best om in de Nieuwsbrieven te schrijven over zaken die voor
zijn leden van belang kunnen zijn. Het is
dan ook aan te raden om de Info daarop
zorgvuldig na te slaan.
Voor degenen die de overstap Wuv naar
Wubo overwegen, adviseren wij telefonisch,
per brief of mail contact met aan ons op
te nemen voor verdere uitleg. Zoals boven
werd vermeld, is het voorleggen van de
vraag bij het BCS in Leiden (071-5356888)
ook een goede mogelijkheid. Schroom dus
niet om het BCS of het VBV uw vragen
voor te leggen. Zowel het BCS als wij zijn
er om u te helpen.
Kanttekening van het VBV
De reden voor overstap voor een Wuv-ge-

rechtigde zou kunnen zijn dat de periodieke uitkering niet tot uitbetaling leidt
omdat andere inkomsten hoger zijn dan de
bruto-uitkering. Ook de forfaitaire – belastingvrije - vergoeding van invaliditeitskosten
van 5% die in de grondslag is inbegrepen,
de zogenoemde toeslag voor niet-meetbare invaliditeitskosten, komt dan niet tot
betaling.
Dat bedrag van die 5% vergoeding is overigens nooit lager dan 10 % van de wettelijk
vastgelegde minimumgrondslag.
Ter verduidelijking melden wij dat op dit
moment de minimum grondslag € 1743,- is.
De forfaitaire vergoeding van invaliditeitskosten is dus op dit moment € 174,30.
Het VBV hamert er al jaren op dat in elk
geval die 5% van de berekende grondslag
(met het boven aangegeven minimum)
belastingvrij zou behoren te worden uitbetaald, ook indien de periodieke uitkering
niet tot betaling leidt. Dan zou immers die
overstap van Wuv naar Wubo overbodig
zijn.
Wie zit er nou te wachten op alle bijbehorende administratieve rompslomp?
Misschien wel die paarse krokodil!

Nalatenschap
puur voor de
toekomst …
Ook u kunt iets
goeds nalaten voor
de toekomst.
Het voortbestaan
van uw VBV om uw
belang en dat van
de tweede generatie te behartigen.
Voor een persoonlijk en vertrouwelijk
advies kunt u telefonisch terecht bij:
Louis Rozendaal
075 6701988
Hans Vos
06 50920131
Flory Neter-Polak
06 53245772
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DE REDACTIE HOUDT ZICH NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE
INHOUD VAN INGEZONDEN ARTIKELEN.
Aan alle oorlogswezen en
andere geïnteresseerden,

Geachte Voorzitter,
mevr. Flory Neter-Polak,

Bij monde van
voorzitter Harry
van den Bergh,
heeft het bestuur
van Samenwerkingsverband-Joods
Maatschappelijk
Werk eindelijk een
reactie gegeven op
de claims van de
joodse oorlogswezen.

Zoals ik meen hebben we u reeds bedankt voor uw inzet en bemoeienissen
met zowel de PUR als met de behandelende specialist.
Op de aanvraag is reeds positief
gereageerd door de PUR en hiervoor
zijn wij het VBV erkentelijk. Bij het VBV
zijn het niet alleen woorden maar ook
daden waarmee de belangen van haar
leden worden behartigd. Daar kunnen
een heleboel kumpulans een voorbeeld
aannemen in Nederland, als u begrijpt
wat ik bedoel.

Elma Verhey

De tekst van deze zeer belangrijke brief
vindt u op website
http://www.wezen.org/wezen/documenten/JMW/index-vandenbergh-Aug-2905.html
Onderaan de brief staat mijn reactie.
U vindt daar ook een standaardbrief
waarin u bij JMW informatie kunt opvragen over uw vermogen. U hoeft slechts
u naam uw geboortedatum, uw adres en
eventueel (als u die weet) de gegevens
van uw ouders, grootouders en andere
omgekomen familieleden in te vulllen.
Op deze website, http://www.wezen.org
die door Philip Staal wordt onderhouden, vindt u overigens ook alle informatie over de zaak van de oorlogswezen,
inclusief
krantenartikelen, reacties en dergelijke.
Ik verzoek u vriendelijk deze mail aan
alle uw bekende oorlogswezen en geïnteresseerden door te sturen. En ik zou
het zeer waarderen als u uw reactie op
de website in het gastenboek wilt laten
weten.
Met vriendelijke groeten,
Elma Verhey

Hoe is het verder met u en Eddy en

Landelijke dag op
donderdag 24 november 2005
voor mantelzorgers
van oorlogsgetroffenen
Stichting Cogis (Kenniscentrum vervolging,
oorlog en geweld) organiseert samen met
de LOT (Vereniging voor Mantelzorgers)
een dag voor mensen die deze specifieke
en intensieve zorg verlenen aan hun naasten. Dat kunnen bijvoorbeeld partners,
kinderen, kleinkinderen of andere naasten
zijn. Zij worden vaak geconfronteerd met
de soms late psychische en sociale gevolgen van ingrijpende oorlogservaringen.
Dat kunnen ook klachten en symptomen
zijn welke zich plotseling voor kunnen
doen bij het ouder worden.
Indien u mantelzorger bent van een veteraan of van iemand die lijdt aan de late
gevolgen van oorlogservaringen dan bent
u welkom op deze dag.
Meer informatie over deze dag kunt u
vragen bij Cogis: 030-2343436,
www.cogis.nl of direkt via:
http://www.cogis.nl/nieuws/indnieuw.php

laten we hopen dat alles naar wens gaat
en in goede gezondheid is!
Mochten u beiden ooit in Brabant
verzeild raken en met name in de buurt
van Best komen, laat het ons weten.
Kom dan even langs, dan zullen we u
beiden van een rijsttafel voorzien; doch
wel even mailen, aangezien ik ook bezigheden buitenhuis heb zoals ziekenbezoeken en kerkelijk werk etc.
Rest mij het hierbij te laten en tot mails
en tot ontvangst bij ons.
Hartelijke groeten voor u en Eddy,
Robert Verlinden en
Millie Verlinden-v.Zeijl
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