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Van de voorzitter

Als dit nummer bij u door de brie-
venbus glijdt, hopen wij op vakan-
tie te zijn. De caravan staat al voor 

de deur. Nu is het nog zaak om de boel te 
pakken en daadwerkelijk voor enige we-
ken afscheid te nemen van de werkzaam-
heden. Ieder jaar zijn wij er van overtuigd 
dat de werkzaamheden voor het VBV af 
zullen gaan nemen. Het tegendeel blijkt 
waar. Wij vergaderen nog steeds eenmaal 
in de maand en dat is hard nodig. De af 
te werken lijstjes behelzen Artikel2, de 
Claims Conference, het Gettofonds, het 
Gettopensioen, de INFO, Beth Shalom 
en nu ook weer de Indische verzekerin-
gen. Deze onderwerpen maken nog ie-
dere maand deel uit van de agenda. Ook 
de persoonlijke zaken die te maken heb-
ben met WUV en WUBO komen aan de 
orde. Verder heeft het bestuur in de af-
gelopen periode zelf enige zaken voor de 
Centrale Raad van Beroep ter hand geno-
men. Al deze zaken beheersen de agenda.

Artikel 2
Artikel 2 is in principe rond. Een aantal 
onder u ontvangt dit eenmaal per kwar-
taal uitgekeerde smartengeld. Het ver-
baast ons telkens weer als er zich men-
sen bij ons melden die nog steeds niet op 
de hoogte blijken te zijn van deze moge-
lijkheid. Het betreft mensen die geen lid 
zijn van onze organisatie en die geheel 
buiten de joodse invloedsfeer leven. Ui-
teraard worden ook zij door ons gehol-
pen. Het plezierige gevolg daarvan is dat 
het weer een respectabel aantal nieuwe 
leden oplevert.
Inzake de CC zijn de aanvragen van kin-
deren uit gemengde huwelijken het moei-
lijkst. De CC verifieerd bij de SVB naar 
de waarheidsgetrouwheid van het aan-

vraagformulier.
Als deze personen door de SVB zijn af-
gewezen omdat deze de stelling hanteert 
dat kinderen uit gemengde huwelijken 
‘geen gevolgen hadden te vrezen’, wordt 
dat in de meeste gevallen overgeno-
men door de CC. Dat is onredelijk om-
dat hier een standpunt wordt overgeno-
men waarvan de juistheid niet op eenslui-
dende feitelijkheden berust. Alle gevallen 
zijn anders en onderduik is zo veel jaar na 
dato uitermate moeilijk te bewijzen. Ui-
teraard gaan wij hierover regelmatig bij 
de CC in overleg. 

Claims Conference
Het afgelopen jaar was voor de CC tu-
multueus. Er werd bijna wereldwijd een 
film uitgezonden over de wijze waarop de 
CC omgaat met erfgenamen van onroe-
rend goed in voormalig Oost Duitsland. 
De CC is de rechtsopvolger van deze 
goederen en maakt zelf uit wie er voor 
teruggave en/of herstelbetalingen in aan-
merking komen. Slechts 20% is daarvan 
uitgekeerd. Veel nazaten van overleven-
den of de overlevenden zelf zijn hier niet 
blij mee. In New York was men van me-
ning dat de film niet mocht worden uit-
gezonden.
Wat wij helaas moeten constateren is 
dat er een teneur is ontstaan waarbij de 
doelgroep, te weten de overlevenden, 
niet hoog in aanzien staat bij de directie 
van de CC. De anders zo soepel lopen-
de contacten verliepen helaas lichtelijk 
stroef; de communicatie met Frankfurt 
lijkt echter weer redelijk hersteld.
De directie in New York is uiterst voor-
zichtig geworden in het beantwoorden 
van door ons aan hen verzonden mails.
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De contributie voor het lidmaatschap 
Verbond Belangenbehartiging Vervol-
gingsslachtoffers wordt in 2014 veertig 
(40) euro per lidmaatschap.

Contributie 2014

17-09-2013 - Redactie VBVINFO
Het proces dat het VBV namens een 100-
tal mensen heeft aangespannen tegen de 
BADV dient begin oktober in Keulen. Wat 
daar de uitkomst van zal zijn, is op dit mo-
ment onbekend. Wel heeft de BADV zich 
behoorlijk ingegraven in argumenten die 
volgens ons niet steekhoudend zijn. Men 
beroept zich op de gangbare omschrijving 
van het woord 'getto' en beschouwen al-
leen het gebied rond het Waterlooplein 
als getto. Echter, dan blijft de vraag: Wat 
was dan het verschil tussen de ene en de an-
dere buurt?

Deze beperking tot twee straten blijft een 
onzinnige stelling als men in aanmerking 
neemt dat de afsluitbaarheid van de Rivie-
renbuurt, Amsterdam Oost en Centrum 
geen enkel verschil maakt. Ook woonden 
er tijdens deze periode van de oorlog min-
der joden in de zg. ‘Jodenbuurt’ dan in Ri-
vierenbuurt en Amsterdam Oost.

Aangezien men werd gedwongen naar 
Amsterdam te verhuizen vanuit de rest 
van Nederland is het volkomen te verde-
digen dat heel Amsterdam gezien moet 
worden als ‘Open Getto’. Ook omdat Am-
sterdam voor wat de vervolging betreft zo 
onjuist op de kaart staat, is dit voor het 
VBV een principiële zaak. Alle maatrege-
lingen van Nazi-Duitsland hadden ‘gettoï-
sering’ en deportatie tot gevolg. 

 Uiteraard wordt u weer op de 
hoogte gehouden van het proces in Keu-
len en de voortgang.

Eerste zitting  
proces tegen BADV 
over gettofonds
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Maak de VBV-vuist groter!
Maak uw kennissen (nu) lid!
Bel naar onderstaande nummer:
Telefoon/fax  020 - 673 32 33
E-mail: info@vbvinfo.nl
Bank ABN-AMRO nr. 54.80.17.867 
ING nr. 5063 253
Contributie 2014: 
Eén enkel lid € 40,- Gezinslid € 17,50 
Toeslag buitenland € 5,-
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Nieuwe leiding
Voor Frankfurt kan worden vermeld dat 
de vertegenwoordiger voor Europa , de 
heer Heuberger enige jaren geleden is 
overleden. Recent werd Rudiger Mahlo 
benoemd tot zijn opvolger. Mahlo is een 
nog onbekende voor ons; wij hopen ech-
ter op korte termijn kennis te kunnen ma-
ken. Wij hebben Greg Schneider verzocht 
om ons te introduceren bij de heer Mahlo 
maar wachten nog op antwoord.

Gettopensioen
Ofschoon het aanvankelijk de schijn er 
van had dat de afwikkelingen van aanvra-
gen voor het Gettopensioen op erg veel 
moeilijkheden zou gaan stuiten, is dat erg 
meegevallen. Het Gettopensoen oftewel 
de Deutsche Rente is, nadat het bestuur 
twee dikke banden met bewijsmateriaal 
had aangeleverd over de Gettoisering van 
Amsterdam tijdens de bezetting, tot het 
inzicht gekomen dat er over dit pijnlijke 
verleden niet meer gediscussieerd moest 
worden. Wil Groen heeft weken achter de 
computer gezeten om alles wat erover is 
gepubliceerd in kaart te brengen en onder-
getekende is samen met Henry, Arthur en 
Eddy naar het NIOD geweest om de ar-
chieven van de Joodsche Raad op Gettoi-
sering te onderzoeken. Voorwaar geen ui-
tje om vrolijk van te worden maar daar is 
wel erg veel uitgekomen.
N.a.v. al deze gegevens heeft de Gettopen-
sioen/Deutsche Rente besloten om geheel 
Amsterdam in het kader van een open 
Getto te plaatsen. Met hen wordt die dis-
cussie dus niet meer gevoerd.
Voor zo ver wij kunnen zien, worden deze 
zaken redelijk vlot afgehandeld. Gezien de 
leeftijd van velen is vlot toch te langzaam, 
maar daarin kunnen wij jammer genoeg 
niet sturen.
Ook hebben wij contacten gelegd met his-
torici, waaronder Hans de Vries van het 
NIOD en Dan Michman van Yad Vashem. 

Zij hebben, gebaseerd op hun weten-
schappelijke kennis, verklaringen afgege-
ven die ons steunen in ons standpunt.

Gettofonds
Het Gettofonds is een geheel ander ver-
haal. Ofschoon wij er van overtuigd wa-
ren dat het onmogelijk zou zijn dat twee 
organisaties die worden aangestuurd door 
dezelfde overheid, over hetzelfde gegeven 
andere meningen er op na zouden gaan 
houden. Wij zijn echter zeer bedrogen uit-
gekomen.
Als voorzitter voel ik mij net Alice in Won-
derland die verzeild is geraakt in de wonde-
re wereld van het Gettofonds.
Zij blijven, in tegenstelling tot hun zuster-
organisatie (zie hierboven), volharden dat 
Amsterdam weliswaar een Getto had, 
maar dat dit Getto was gelegen tussen de 
Jodenbreestraat en het Waterlooplein.
Al het door ons aangeleverde materiaal 
werd terzijde geschoven.
Zoals u op de website heeft kunnen lezen 
hebben wij een advocaat in de arm geno-
men. Deze heeft er voor gezorgd dat de 
bezwaarbrieven die zes mensen al hadden 
verstuurd, worden aangehouden totdat de 
rechter uitspraak heeft gedaan inzake het 
Open Getto van Amsterdam. De griffie-
rechten moeten zeer tot onze spijt wel 
worden voldaan.
Voor wat de rechtsgang betreft, hebben 
wij een lijst aangelegd met een kleine hon-
derd klagers die zal worden aangestuurd 
door 1 persoon.

Israëlische leden
Wij betreuren het dat het contact met Ay-
ala in Israël zo stroef verloopt. Uiteindelijk 
beschikken zij over grote sommen geld die 
bij ons weten nauwelijks worden besteed 
aan de doelgroep. Het zou Ayala dan ook 
sieren als zij het VBV een financiële onder-
steuning hadden aangeboden inzake deze 
rechtszaak in Duitsland. Van de bijna 100 
afgewezen aanvragers zijn er 31 afkomstig 
uit Israël.

Wij bekostigen alles uit datgene wat via de 
contributies binnenkomt en draaien iede-
re eurocent wel tienmaal om.
Onze zaak is inmiddels bij de rechtbank in 
Bonn gedeponeerd. Wij weten echter nog 
niet wanneer deze zal dienen. Wij gaan er-
van uit dat de rechtbank gezien de leef-
tijd van velen de zaak spoedig op de rol zal 
plaatsen. Wij verzoeken u met klem om 
onze website regelmatig te volgen.
Mocht u niet over een computer beschik-
ken vraag dan uw naasten om dat voor u te 
doen. Geef vooral het internet adres aan 
ons door als u dat nog niet heeft gedaan. 
Er moet vaak snel worden gehandeld en 
de website is daar het uitgelezen medium 
voor.

Casuïstiek
Hierboven werd reeds geschreven over 
zaken die het bestuur behandelt en heeft 
behandeld uit naam van enkele leden voor 
de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Bei-
de zaken betreffen Nederlanders woon-
achtig in Israël.
Een van de zaken voor de CRvB betrof de 
wijze van korten van Wiedergutmachung 
op een uitkering door de SVB/PUR in rela-
tie tot diegenen alleen een uitkering PUR/
SVB ontvangen en tevens een artikel-2-uit-
kering.
Wiedergutmachung wordt door de SVB 
altijd volledig in mindering gebracht. Een 
artikel-2-uitkering wordt echter niet in 
mindering gebracht. Ontvangt iemand 
Wiedergutmachung dan is er geen recht 
op een artikel-2-uitkering.
Het VBV stelt echter op basis van de Duit-
se wet dat Artikel 2 een onderdeel is van 
dezelfde wet waarop Wiedergutmachung 
is gebaseerd. Om rechtsongelijkheid te-
gen te gaan, zou het niet meer dan redelijk 
zijn indien de PUR/SVB niet de totale Wie-
dergutmachung zou korten maar rekening 
zou houden met het bedrag van die arti-
kel-2-uitkering. Ontvangt men Wieder-
gutmachung en daarom geen artikel 2 dan 
wordt de uitkeringsgerechtigde benadeeld 
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voor rond €300,- per maand.
Helaas wilde de CRvB hier niet aan. PUR/
SVB heeft echter desondanks mogelijkhe-
den om deze rechtsongelijkheid weer in 
evenwicht te brengen. Overleg hierover is 
nog gaande.

De andere zaak betreft de privatisering 
van kibboetsiem. Bewoners van een ge-
privatiseerde kibboets ontvangen geen 
verstrekkingen in natura. Het gaat daar-
bij om zaken zoals bewassing, eten, ener-
gie, huisvesting, enz. Voor alles moet in de 
geprivatiseerde kibboets worden betaald. 
De SVB/PUR houdt echter vast aan oude 
kibboetsregelingen waarbij de uitkering 
nog steeds wordt gekort en de persoon in 
kwestie er dus feitelijk op achter uit gaat. 
Niet meer bestaande verstrekkingen in 
natura worden gekort terwijl men zelf alle 
kosten moet betalen.

Beth Slalom
Over Beth Slalom werd al uitvoerig in de 
pers is gepubliceerd. Beth Slalom verkeert 
al lange tijd in financiële problemen. Er is 
een negatief vermogen en er wordt voor 
2013 opnieuw gerekend op een negatief 
exploitatieresultaat. De zorgkantoren 
hebben Cordaan gevraagd om de continu-
iteit van de Joodse ouderenzorg te waar-
borgen. Cordaan is daartoe onder voor-
waarden bereid.
De belangrijkste voorwaarde is dat Beth 
Shalom de financiële tekorten aanvult. 
Een aantal Joodse organisaties heeft zich 
inmiddels bereid verklaard om daarvoor 
zorg te dragen. Ook moet Beth Shalom 
verder reorganiseren zodat er vanaf 1 ja-
nuari 2014 geen verlies meer wordt ge-
leden. Onderzoek door een externe ac-
countant dient uit te wijzen of er geen 
structurele beletselen zijn voor een ge-
zonde en duurzame bedrijfsvoering.
Het lijkt er op dat wij voorlopig verheugd 
kunnen zijn over de fusie met Cordaan.
Enige vraagtekens hebben wij wel als wij 
de recensies over Cordaan uit 2011 weer 
in de herinnering roepen.
Ik denk hierbij aan een televisiereportage 
van de lokale zender AT5 in 2011.
Ook bij Cordaan was sprake van verre-
gaande bezuiniging, te weinig personeel, te 
weinig toezicht, een 24 uur systeem waar-
bij de mensen die niet incontinent waren 

incontinent werden gemaakt en dat alles 
samen met een falend management.
Wij gaan ervan uit dat u allen uw ogen 
goed openhoudt en zowel goede als slech-
te berichten bij ons te melden. Dat is de 
enige manier waarop wij de kwaliteit van 
leven voor de meest kwetsbaren onder 
ons kunnen borgen.
Als wij er van uit gaan dat het minstens 10 
jaar zou duren om de financiële tekorten 
weg te werken bij Beth Shalom is de fu-
sie in ieder geval een garantie voor voort-
bestaan. Wij zullen contact opnemen met 
bestuursvoorzitter Eelco Daamen over 
de voortgang van de fusie tussen Beth 
Shalom en Cordaan.

65.000 Indische verzekeringspolissen
Op het moment dat deze info wordt ge-
schreven, zit onderzoeksjournalist Gri-
selda Molemans in de Verenigde Staten. 
In ‘the National Archives’ in Washing-
ton liggen namelijk gegevens van onge-
veer 65.000 kapitaalverzekeringspolissen 
van Nederlanders die woonachtig waren 
in voormalig Nederlands Indië. Molemans 
probeert daar via onderzoek ontbreken-
de kennis boven water te krijgen.
Al vanaf 2000 heeft het VBV een overzicht 
van verzekeringen in haar bezit; daaruit 
zou kunnen blijken dat die polissen nooit 
werden verzilverd.
Zowel Indisch Platform als Stichting Pelita 
hebben hier geen aandacht aan willen be-
steden ondanks het feit dat wij herhaalde-
lijk hebben gewezen op het bestaan van 
dit archief en aangedrongen op de nood-
zaak om dit te onderzoeken.
De heer Bussemakers van het Indisch 
Platform herinnert zich wel met ons te 
hebben gesproken, maar waarover is hem 
kennelijk nu ontschoten en het belang is 
hem mogelijk destijds ontgaan.
Wij zijn uitermate verheugd dat er nu een 
poging wordt gedaan om een en ander bo-
ven water te krijgen. Het VBV is altijd van 
mening geweest dat deze zaak onderzocht 
diende te worden, maar ondervond van 
Indische zijde hiervoor geen solidariteit.
 
 Wat de uitkomst ook moge zijn, 
duidelijkheid en waarheidsvinding is het 
enige dat nu waarde heeft.

Het Verbond Belangenbehartiging Vervol-
gings-slachtoffers is een vereniging met le-
den die jaarlijks contributie betalen. Alle 
kosten ten behoeve van onze doelgroep 
worden betaald van die contributie. Nor-
maal gesproken, zijn deze verenigingsin-
komsten kostendekkend.
   
Door de perikelen rond het gettofonds 
ontstaat er een buitengewone situatie. De 
juridische kosten die wij helaas moeten 
maken zijn niet gering. Om zeker te zijn 
dat de rechtsgang (zie alle informatie daar-
over op deze website) kan worden voort-
gezet en volbracht, worden diegenen die 
nog geen lid zijn, verzocht om dat nu te 
worden. Wij hebben uw solidariteit nodig!
VBV-leden betalen een contributie van  
€ 35,- per kalenderjaar. Met ingang van 
1 januari 2014 is het contributiebedrag  
€ 40,-. Om lid te worden: op de website 
vindt u een aanmeldingsformulier waarop 
u uw gegevens (naam-postadres-postcode 
en plaats) kunt in vullen en versturen. 
U ontvangt daarna van het kantoor BWF 
(Boekhoudburo West-Friesland) een nota 
met acceptgiro voor de contributie 2013. 
Het spreekt van zelf dat ook iedere 
donatie of extra gift welkom is! 

De bankrekening waarop u kunt storten 
is: NL11ABNA0548017867.

In de hoop u binnenkort als lid van het VBV te 
mogen begroeten, verblijf ik namens het be-
stuur, met vriendelijke groet, 
Gerrie Goudeketting, administrateur

Gettofonds & 
solidariteit!
Aan allen die op de verzendlijst van 
vbvinfo.nl staan, maar geen lid zijn:
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16-07-2013 - OPROEP AAN HEN DIE 
WERDEN AfGEWEZEN WEGENS ONT-
kENNING VAN DE GETTOSTATUS VAN 
AMSTERDAM:
In het vorige bericht op deze site lieten 
wij u weten de modelbrief te hebben 
verwijderd op advies van onze advocaat 
en na zijn contact met de BADV (Bun-
desamt für zentrale Dienste und offe-
ne Vermögensfragen). Zoals bekend be-
werkstelligde onze advocaat dat de get-
tostatus van Amsterdam t.b.v. het get-
topensioen werd geaccepteerd door de 
DRV. Het ligt in de bedoeling dat voor de 
BADV, dus voor het gettofonds, de vol-
gende route wordt gelopen:
• Het VBV zal de verdere procedure 

voor hen die werden afgewezen ge-
zamenlijk proberen af te handelen.

• Via een ‘Klagevermeidungsvereinba-
rung’ wordt een overeenkomst ge-
sloten zodat een proces wordt ver-
meden en evenmin verdere per-
soonlijke klachten/bezwaren behoe-
ven te worden ingediend.

• Dit kan dan als proefproces dienen 
waarbij alle verdere belanghebben-
den met name worden genoemd. 
In de bijbehorende lijst moeten dan 
alle namen worden vermeld voor-

zien van juiste adressering, registra-
tienummer en tenaamstelling. 

• Deze overeenkomst houdt tevens in 
dat de BADV een verklaring afgeeft 
om af te zien van afwijzingen wegens 
overschrijden van de bezwaarter-
mijn.

Nadat de fundamentele vraag over de 
status van het Getto van Amsterdam 
in positieve zin is beantwoord, zouden 
daarna alle individuele aanvragen kunnen 
worden herzien. Het spreekt van zelf dat 
afwijzingen zoals bij voorbeeld op grond 
van leeftijd hier buiten vallen.  Wij ver-
wachten in de loop van deze week een 
bericht hierover van de BADV.

Een zo compleet mogelijke lijst
Het VBV verzoekt leden en niet-leden 
die willen meeliften met de hierboven 
voorgestelde route om zich via deze site 
te melden onder vermelding van:
• Volledige naam
• Adres
• Registratienummer BADV
• Indien mogelijk de datum van afwij-

zing wegens gettostatus van Am-
sterdam

Stuur dit a.u.b. naar: info@vbvinfo.nl

11-07-2013 - Zojuist is er uitvoerig contact geweest met de jurist die het VBV ter-
zijde staat. In overleg met en op advies van hem werden eerdere berichten met be-
zwaarbrief van deze website verwijderd.
Hij deelde ons mee dat hij een  rechtszaak vermijdende overeenkomst zal indienen, 
oftewel in het Duits een ‘Klagenvermeidung Vereinbarung’. Dit betekent ook dat de 
bezwaarbrief welke eerder op deze site werd geplaatst beter nog niet kan worden 
verzonden. Het is namelijk niet uitgesloten dat daaraan gerechtelijke kosten zijn ver-
bonden. Die moeten hoe dan ook zo veel mogelijk worden vermeden.

Verstrijken van bezwaar-termijn
Mochten er echter personen zijn bij wie de bezwaartermijn dreigt te verlopen 
dan raden wij u aan om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het VBV.  
Dat kan via deze website of rechtstreek via info@vbvinfo.nl. De hele kwestie is nu in 
handen van de advocaat van het VBV en hij houdt ons geheel op de hoogte van zijn 
acties en de voortgang daarvan. Zodra er meer bekend is, krijgt u direct langs deze 
weg informatie.

Afwijzingen Gettofonds mogelijk toch  
centraal afgehandeld

Oproep voor afgewezen aanvragers  
gettofonds door BADV

7-06-2013 - Regelmatig wordt het VBV 
benaderd met vragen in verband met 
publicaties in de media over nieuwe re-
sultaten die de Claims Conference zou 
hebben behaald. Het gaat daarbij om:
• Vergoedingen voor verzorging in 

tehuizen.
• Vergoeding voor hen die kinderen 

waren gedurende de oorlog; zij die 
zijn geboren tussen januari 1928 en 
mei 1945. Duitsland heeft een ope-
ning geboden om de traumatische 
gevolgen van de verloren kinder-
tijd mogelijk te compenseren.

• Vergoedingen voor diegenen die in 
een open getto verbleven.

Alles bij elkaar uitermate verwar-
rend. Van geen van de bovengenoem-
de eventuele voorzieningen zijn op dit 
moment criteria bekend. Naar ver-
wachting wordt niet eerder dan in au-
gustus 2014 een vergadering in Berlijn 
belegd. Deze bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door de Wereldfederatie van 
Child Survivors waar mogelijk verdere 
criteria zullen worden besproken. Ui-
teraard houdt het VBV u op de hoogte.

Belangrijk:
Recent werd bekend dat financiële cri-
teria m.b.t. het Artikel 2 fonds zijn ge-
wijzigd. Dit kan consequenties heb-
ben voor diegene die waren afgewezen 
omdat het jaarinkomen hoger was dan 
$16.000 of het equivalent daarvan. Die 
inkomensgrens is dus nu verhoogd naar 
$25.000. Behoort u tot deze categorie 
dan raden wij u aan om de afgewezen 
aanvraag opnieuw aanhangig te maken 
bij de Claims Conference.

Claims Conference  
& mediaberichten

Belangrijk bericht over Engelse bezwaarbrief & BADV
23-07-2013 - DRINGEND VERZOEk AAN: allen die een Engelse bezwaarbrief stuurden aan het hof van Appel in Duitsland inzake de 
BADV. Deze brief stond onlangs op deze site en is kort daarop verwijderd. WIJ VERZOEkEN MET kLEM: een ieder die bovenge-
noemde brief verstuurde, zich bij ons te melden via deze site of via info@vbvinfo.nl. De advocaat van het VBV zal deze namen in zijn 
Bezwaar meenemen om te voorkomen dat een conflict ontstaat over het feit dat de verzonden brief in het Engels werd geschreven 
en niet in het Duits.

Meer info met VBVINFO.NL
U kunt alle informatie over het VBV vin-
den op onze website; www.vbvinfo.nl.
Correspondentie en informatie kan via
info@vbvinfo.nl of per gewone post 
naar postbus 87594, 
1080 JN Amsterdam 
of telefonisch 
020 6733233.


