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Einde premieheffing
Artikel-2 fonds zeer nabij
Op Prinsjesdag 2015 werd bekend gemaakt dat al het werk van de
laatste jaren lijkt te worden beloond. Alhoewel de originele tekst
nogal cryptisch is, gaan wij ervan uit dat binnenkort een Artikel-2-uitkering niet alleen vrij is van inkomstenbelasting maar ook
vrij zal zijn van premieheffingen volksverzekeringen. Hieronder de
officiële tekst uit de Financiële begroting 2015:
Artikel 2-fonds
“… Het kabinet gaat uitkeringen uit het artikel 2-fonds vrijstellen van belastingen. Het artikel 2-fonds is een compensatieregeling voor Joodse oorlogsslachtoffers. Het gaat om 2500 mensen die een uitkering van € 320 per maand ontvangen.
De uitkeringen behoren tot het inkomen in box 1. Dat heeft fiscale gevolgen en mogelijk
ook effect op het recht op toeslagen. Deze vrijstelling was al lange tijd een breed gedragen wens van de politiek. Maar bleek vanuit juridische oogpunt niet zo eenvoudig. Het
kabinet hakt nu de knoop door. Ook omdat het gaat om een groep uitkeringsgerechtigden van hoge leeftijd…”

S

inds 2007 voerde het VBV actie om de uitkeringen Artikel
2 -die als smartengeld moeten
worden gezien- buiten het fiscale traject te houden. Daar is veel
over gepubliceerd en In 2013 kreeg het
VBV daarbij onverwachte hulp van Natasha Konings - die destijds medewerker was bij Deloitte Amsterdam - en later ook van leden van Tweede Kamer.
Op 4 februari 2012 stuurde het VBV aan
de toenmalige Staatssecretaris van Financiën een verzoek om Artikel 2 uit het fiscale circuit te houden. Als reden voerde
het VBV onder meer aan dat deze smartengelden worden uitgekeerd aan overlevende vervolgden van het Naziregime
volgens door Duitsland gestelde criteria.
Alhoewel vrijgesteld van inkomsten–belasting vielen deze uitkeringen toch ten
prooi aan premieheffingen volksverzekeringen waardoor veelal ook toeslagen en
subsidies kwamen te vervallen en waardoor de totale uitkering uiteindelijk verdween in de staatskas. Voor het VBV-be-

stuur reden om de Belangenbehartiging in deze uitermate serieus te nemen.
Er werd veelvuldig gecorrespondeerd met
de overheid en leden van de Tweede Kamer. Ook spande een van de VBV-leden in
maart 2012 in het bijzijn van het VBV een
rechtszaak aan voor het gerechtshof in
Arnhem en ging zelfs door tot in cassatie.
Op geweldige wijze werd daarna het VBV
bijgestaan door Deloitte met een fiscaaltechnische brief aan de Minister van Financiën waarin tevens een ‘koninklijke
ontsnappingsroute’ werd aangegeven
In juni 2014 maakte ook Joop Gobes melding van dit probleem bij het tv-programma ‘Nieuwsuur’. Interviews van hem en
voorzitter Flory Neter werden uitgezonden in juni 2014. Vervolgens leek er enige schot in te komen via contacten met
de politiek waarbij bleek dat een Kamermeerderheid af wilde van het fiscaliseren van artikel 2. De Landsadvocaat werd
daarom verzocht om naar een oplossing
te zoeken en mogelijk een wetsontwerp
voor te bereiden.

Nederlandse
overheid betaalt
onderzoek MAROR
Sinds enige weken wordt vanuit Israël en
door nieuwsmedia bericht dat er mogelijk niet correct met MAROR-gelden zou
zijn gehandeld. Naar aanleiding daarvan
vond op 20 augustus overleg plaats tussen onder meer het Ministerie van Financiën, het Centraal Joods Overleg (CJO) en
klokkenluiders. Ten einde iedere verdere
discussie en beschuldigingen uit te sluiten,
besloot men om een nader te kiezen accountantsbureau met vestigingen in Nederland en Israël een ‘verkennend onderzoek’ te laten verrichten dat eind 2015 gereed moet zijn.
De uitkomsten van dit onderzoek moeten uitwijzen of verder onderzoek naar
de Maror-geldstromen noodzakelijk is.
Het CJO is formele opdrachtgever van
dit verkennend onderzoek dat wordt betaald door het Ministerie van Financiën.
Op 18 augustus jl. heeft het VBV per brief
zijn standpunt t.b.v. dit overleg kenbaar
gemaakt aan de Secretaris Generaal van
het ministerie.
Vanaf het eerste uur is het VBV betrokken
bij het tot stand komen van uitkeringen en
de verdeling van de MAROR-gelden. Dit
heeft geleid tot grote controverse tussen
het VBV enerzijds en het CJO met participerende organisaties anderzijds. In tegenstelling tot het CJO was het VBV steeds
van mening dat de MAROR-gelden in zijn
geheel behoorden te worden uitgekeerd
aan overlevenden en nazaten daarvan.
Het leidmotief daarbij was dat niet instellingen maar mensen waren beroofd. Als
compromis werd afgesproken dat minimaal 10% en maximaal 20% van het totaal
bedrag naar de instellingen zou gaan.
Op dit moment heeft het VBV het ernstige vermoeden dat het percentage t.b.v. de
instellingen ruim uitstijgt boven dat maximum van 20%.
> lees verder op pagina 2

Brief aan het Ministerie van
Financiën over Maror:
Amsterdam 17-8-2015
Aan: de Secretaris Generaal van het
Ministerie van Financiën
Zeer geachte mevrouw Leijten,
Als voorzitter van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV)
neem ik de vrijheid mij met het volgende
tot u te wenden:
Op 20 augustus zal er - geïnitieerd door
uw departement - een bijeenkomst plaatsvinden betreffende beschuldigingen van
fraude m.b.t. de Maror- gelden in Israël met vertegenwoordigers van de Nederlandse joodse gemeenschap in Israël en Nederlandse joodse bestuurders.
Het VBV is de enige door de Nederlandse
overheid erkende belangenorganisatie van
vervolgingsslachtoffers met honderden leden in zowel Nederland als Israël.
Mocht er op 20 augustus worden besloten tot het instellen van een forensisch
accountantsonderzoek naar de afwikkeling van de Maror gelden in Israël, dan zou
onze organisatie er met klem voor willen
pleiten dit onderzoek eveneens tot Nederland uit te breiden. Anders dan in het
geval in Israël heeft onze organisatie geen
vermoedens of aanwijzingen van onregelmatigheden in Nederland. Wel bestaat er
bij het bestuur twijfel over de naleving van
de overeengekomen verdeling van de gelden tussen joodse instanties en instituten
enerzijds en particulieren anderzijds.
Overeengekomen werd dat minimaal 10
en maximaal 20 procent van de totale tegoeden zouden worden gedoneerd aan
joodse instellingen en instituten en daarom minimaal 80 procent zou worden verdeeld onder particulieren, onder wie vele
van onze leden. Bij herhaling hebben wij
om transparantie van deze verdeling verzocht. Tot op heden beschikken wij echter nog steeds niet over een gedocumenteerd overzicht, wat bij vele van onze leden vragen oproept.
Met klem vraagt het VBV u dan ook een
eventueel forensisch onderzoek niet te
beperken tot Israël maar ook de verdeling van de gelden in Nederland in uw opdracht mee te nemen. Wij zijn ons ervan
bewust dat dit voorstel wel tot enige bezwaren zal kunnen leiden, maar dringen
met klem aan hier absolute objectiviteit te
betrachten. Uiteraard tot het geven van
nadere toelichting bereid, teken ik met de
meeste hoogachting,
Flory Neter Polak,
Voorzitter
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Het VBV wil dan ook betrokken worden bij het toezicht op het onderzoek. Dit temeer daar kruisbestuivingen binnen instellingsbesturen en daarmee belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. Zo is bijvoorbeeld de huidige en binnenkort scheidende
CJO-voorzitter tevens voorzitter van JMW, een instelling die weer subsidie ontvangt
vanuit de MAROR. Indien aan het eind van dit jaar toch nader onderzoek gewenst
blijkt te zijn dan pleit het VBV voor uitvoering door een onafhankelijk accountantskantoor dat nooit betrokken is geweest bij MAROR-gelden en/of de verdeling daarvan.

Onbekende kinderen met
laatste trein uit Westerbork
Op 28 juni gaf Lous Steenhuis-Hoepelman een
lezing over haar gevangenschap in drie kampen
(Westerbork, Bergen-Belsen en Theresienstadt).
Zij zat, samen met 51 andere weeskinderen in de
laatste trein die uit Westerbork vertrok.

E

en lezing die zij al op vele scholen in
het hele land heeft gehouden. Met
ongebroken wilskracht, humor en
relativering boeit zij jong en oud
met haar geschiedenis van de zwerftocht
langs drie kampen; de ontberingen, eenzaamheid en vooral die onzekerheid die
zij als klein meisje heeft gevoeld.
‘Door mijn verhaal te vertellen op scholen hoop ik jonge mensen ervan te overtuigen waar pesten, onverdraagzaamheid,
discriminatie en antisemitisme toe kunnen
leiden.’
Na de voordracht in Kamp Westerbork
liet ik haar de krantenknipsels van Gerard
de Boer zien met daarin de opdracht van
de Nederlandse regering in ballingschap
aan de directie van de NS om door te gaan
met de transporten van joden “vanwege
het economische belang van Nederland.”
En de schokkende ervaring dat, toen eenmaal de laatste Joden waren weggevoerd,
er wél een treinstaking mogelijk was.
Zij begon, na eerst haar wenkbrauwen
gefronst te hebben aandachtig te lezen en
bleef heel stil, terwijl haar gezicht wel drie
keer van kleur verschoot; van bleek naar
wit en uiteindelijk werd het steeds roder.
“Ik heb olifanten gezien!” was haar eerste
reactie, waar ik niets van begreep. Even later gevolgd door: “Ik vind dit echt te zielig” en “Dit is te gek voor woorden!” om
met grote verontwaardiging te besluiten
met: “Ik ga schadevergoeding eisen!” En
dat is een zin die nog steeds door mijn
hoofd blijft spoken. Maar over de vraag
wanneer en hoe dat aangepakt moet wor-

“… Ik heb
olifanten
gezien…!”
den wordt nog nagedacht en gesproken.
En ik bleef ook nog even zitten met de
opmerking over die olifanten die ze gezien had! “Oh”, zei ze; “Dat zit zo. Toen
ik tijdens de reis met de trein door Duitsland uit het raam keek zag ik op een gegeven moment een aantal olifanten lopen! Als kind vergeet je zoiets natuurlijk
niet, want het was de eerste keer dat ik
levende olifanten zag. En toen ik dat later, na mijn terugkeer in Nederland, vertelde werd ik eerst niet geloofd. En dat
vond ik niet leuk! Maar later heb ik toch
gelijk gekregen want het bleken olifanten
van een rondreizend circus te zijn, die andere mensen in die trein ook hadden gezien.” En dat zal hier ook wel gebeuren!
Door Henry Neeter.

Deportaties naar Westerbork moesten
doorgaan van de Nederlandse regering
In 1955 werd in de dagbladen bekend gemaakt dat tijdens de bezetting de Nederlandse ballingenregering in Londen vond dat de Nederlandse Spoorwegen de Duitse bezetter behulpzaam moest zijn met
het deporteren van joden naar het doorgangskamp Westerbork.
Dit was overigens al op 18 september
1953 naar voren gekomen uit het verhoor onder ede van de oud-verzetsman
G.F.H. Giesberger door de Parlementaire
Enquêtecommissie Regeringsbeleid 19401945, maar stond dus pas twee jaar later
in de krant. Overigens zonder dat dit tot
veel ophef heeft geleid….
Giesberger, die als hoofdinspecteur verantwoordelijk was voor de dienstregeling
bij de Nederlandse Spoorwegen (en algemeen directeur van 1 maart 1946 tot 1 juli
1950), stond tijdens de bezetting - samen
met de op 28 oktober 1944 gefusilleerde verzetsman Cootje van den Bosch via een geheime zender in contact met de
Nederlandse ballingenregering in Londen.
Al vanaf het begin van de transporten van
Amsterdam naar Westerbork op 15 juli
1942 hadden ze herhaaldelijk aan Londen
gevraagd wat er in verband met de depor-

taties gedaan moest worden, maar telkens
kregen ze weer te horen dat die moesten
doorgaan.
De verklaring van Giesberger bevestigde
hetgeen de toenmalige minister van Verkeer Van Schaik jaren daarvoor, op 17 september 1945, al had gezegd, namelijk dat
het treinvervoer naar de concentratiekampen de plicht was die de Nederlandse
regering van het spoorwegpersoneel eiste
omdat het goed was voor de Nederlandse economie. Vandaar dat het goed georganiseerde verzet in Drenthe ook nooit
de spoorlijn naar Westerbork heeft gesaboteerd! Op 13 september 1944 vertrok
het laatste grote transport met 279 Joden, waaronder 77 ontdekte ondergedoken kinderen naar Westerbork. Vier dagen later, op 17 september 1944, ging de
NS op bevel van de Nederlandse ballingenregering pas in staking.

Op 17 september 1945
werd het personeel van
de Nederlandse Spoorwegen door de toenmalige
KVP-minister
van Verkeer Van Schaik
(foto rechts) toegesproken. Hij prees daarbij
de spoormensen uitbundig omdat ze de eerste
jaren de (doden)treinen
hadden laten rijden. Dat was goed voor de
Nederlandse economie geweest.
Letterlijk heeft hij toen gezegd:
“Met Uw treinen werden de ongelukkige slachtoffers naar de concentratiekampen gebracht. In Uw harten was opstand.
Toch hebt ge het gedaan, dat strekt U tot
eer, het was de plicht die de Nederlandse
regering van u eiste, omdat het spoorbedrijf ook een der pijlers is waarop het economische leven van het Nederlandse volk
steunt en dat niet voortijdig in de waagschaal mocht worden gesteld.”
Bovenstaande toespraak is dezelfde avond
van 20.30 tot 21.00 uur door Radio
Herrijzend Nederland uitgezonden.
Gerard de Boer.

Meer info met VBVINFO.NL
U kunt alle informatie over het
VBV vinden op onze website;
www.vbvinfo.nl.
Correspondentie en informatie kan
via: info@vbvinfo.nl of per post naar:
postbus 87594, 1080 JN Amsterdam
of telefonisch 020 6733233.
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Uitkering
‘Verloren
Jeugd’
verder
vertraagd
Uit reacties blijkt dat vele rechthebbenden nog steeds wachten
op de uitkering van €2.500,- uit
het Child Survivor Fund oftewel het fonds voor verloren
jeugdjaren. JMW dat een samenwerkingsverband heeft met de
Claims Conference (CC) kreeg
over de uitbetaling inmiddels
meer duidelijkheid.
JMW schrijft daarover: “De Claims Conference heeft afspraken gemaakt met
de Duitse overheid over de betaling
van budgetten in fasen. Het Child Survivor Fund ging op 1 januari 2015 van
start. De eerste betalingen vonden plaats
in mei aan 22.000 oorlogskinderen.
Nu is het geld voor 2015 op. Volgende
betalingen gaan pas plaatsvinden in 2016.
Als dat budget op is wordt het 2017. In
totaal hebben 90.000 mensen zich aangemeld voor een uitkering, waarvan circa 72.000 daadwerkelijk voor dit eenmalige bedrag in aanmerking komen.
De Nederlandse vertegenwoordiger in
het algemeen bestuur van de Claims Conference, Max Arpels Lezer (Vice-President World Federation of Jewish Child
Survivors of the Holocaust & Descendants) heeft met scherpe bewoordingen
deze afspraken tussen de Claims Conference en de Duitse overheid veroordeeld.
Ook JMW betreurt het zeer dat deze afspraken zijn gemaakt en dat deze niet eerder bekend zijn gemaakt.”
Het VBV is het ook volstrekt oneens
met deze gang van zaken. Tijdens een komend overleg tussen het Duitse Ministerie van Financiën en het VBV-bestuur zal
deze kwestie zeker ter sprake worden
gebracht. Over de uitkomsten daarvan
wordt u uiteraard weer via onze website
en de volgende INFO geïnformeerd.
4

| najaar 2015

Onderstaande brief is op 20 september 2015 verstuurd naar aanleiding van de berichtgeving over de moord op een Palestijns jongetje
waarin de dader als Jood en niet als Israeli werd geduid.
Aan:

Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren
Hoofdredactie NOS Nieuws
Hoofdredactie ANP
Voorzitter NVJ

Mijne dames en heren,
Het is voor ons een pijnlijke constatering andermaal geconfronteerd te worden
met foutieve verslaggeving over gebeurtenissen in de staat Israël. Wij zijn zo vrij u
het voorbeeld te noemen dat zich recent voordeed over de - in onderzoek zijnde
- wandaad gepleegd door een Israëliër, die een klein jongetje vermoordde. Hierbij waren teksten te horen en/of te lezen dat de “Joodse dader onmiddellijk gearresteerd is”.
In deze laatste vijf woorden schuilt onze verontwaardiging. Deze misdadiger en dat zullen wij natuurlijk niet ontkennen – mag en moet zijn straf niet ontlopen. Maar zijn nationaliteit is en blijft Israëlisch. Dat hij tot een bijzondere Joodse groep inwoners behoort, doet in het kader van de gepleegde misdaad geheel
niet ter zake en doet geen recht aan de regels van de journalistieke objectiviteit.
Wij horen/lezen gelukkig zelden dat in ons of een ander land een Grieks-orthodoxe, Gereformeerde, Hindoestaanse, Rooms-katholieke of Brahmaanse misdadiger iets slechts heeft gedaan. Altijd wordt de nationaliteit genoemd. En zo hoort
het ook.
Wat is de nieuwswaarde van het noemen van iemands godsdienst anders dan
bewust of onbewust valse sentimenten oproepen!
Israël telde in 2014 7,8 miljoen inwoners, van wie 75% Joden en bijna 25% Arabieren. De meerderheid van de Joden is in Israël geboren (65%). Van de joodse
bevolking is circa een derde religieus en twee derde seculier. De joodse bevolking leeft verspreid door het hele land, met grote concentraties in steden als Tel
Aviv, in en rond het westelijk deel van Jeruzalem, langs de kusten en in de valleien van Galilea.
De meerderheid van de Arabieren is in Israël geboren en is moslim, 2,1% van
de Israëlische bevolking is christen en in meerderheid Arabisch van oorsprong,
de Arabische Druzen vormen 1,7% van de bevolking. Belangrijke Arabische concentraties zijn plaatsen in het oosten van de Sharonstreek, langs Wadi Ara en in
Centraal-Galilea, de oostelijke wijken van Jeruzalem en Bedoeïenen plaatsen in
de noordelijke Negev. Daarnaast zijn er minderheidsgodsdiensten, zoals bahá’í’s.
Naar plaats van geboorte kan het volgende onderscheid gemaakt worden: Israël
73,6%, Europa/Amerika 17,9%, Afrika 5,2% en Azië 3,2%. Tegenwoordig leven er
meer dan 1,5 miljoen Arabieren in Israël, van wie 80% moslim is. De overige 20%
bestaat uit Christenen en Druzen. Op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem wonen ca. 1.682.000 Palestijnen.
Het is u ongetwijfeld bekend dat de Joodse gemeenschap zich steeds minder veilig
voelt in ons land. Zij worden door velen gezien als medeplichtigen aan daden die
de Israëlische regering uitvoert en waarmee velen binnen en buiten de Joodse gemeenschap het beslist niet altijd eens zijn.
Wij, het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (V.B.V.) zouden
graag van u horen of u bereid bent dit onderwerp te bespreken met de leden van
uw organisatie/uitgeverij/redactie waardoor mogelijk het klimaat voor de Joodse gemeenschap in Nederland in de toekomst minder beangstigend zal worden.
Namens het bestuur,
Flory Neter,
Voorzitter

Van de voorzitter | Flory Neter
Wat leven wij toch in een wervelende, onthutsende en vaak ontluisterende
tijd. Dagelijks staan wij oog in oog met
beelden van vluchtende mensen die hun
woonstee wegens excessief geweld moeten verlaten. Vooral de beelden van vrouwen en kinderen branden op mijn netvlies
en verdwijnen niet, zelfs als ik mijn ogen
sluit. Die beelden van verdronken en gestikte mensen zijn schokkend. Toch wordt
ook ik door twijfel gekweld! De grote
hoeveelheden jonge mensen die de tocht
wagen en aan de poorten van West Europa kloppen roepen vraagtekens op. Daarin ben ook ik net een mens. Vluchtende
mensen of een volksverhuizing? Vluchtelingen of migranten? Iedereen heeft recht
op een menswaardig bestaan, maar tegen welke prijs? Ik weet dat ik daarmee
torn aan onze eigen basis. Vele van ons
zijn gered door mensen die niet onverschillig waren. Maar de oneindige rijen van
namen van slachtoffers doen ons beseffen
dat het grootste gedeelte van de mensheid door onverschilligheid de gruwelen
liet en laat gebeuren. Mogelijk beschermde men eigen huis en haard, althans dat
werd dan vaak als excuus gebruikt. Speelt
zich voor onze ogen nu iets soortgelijks
af? Is dat niet verwarrend? Zou de overheid er niet goed aan doen snel een duidelijk antwoord te geven op deze vragen!?
Artikel 2
Elders in dit blad gaan wij dieper in op
het besluit van de regering om de fiscaliteit van het Artikel 2 fonds aan te pakken.
Als de wetgever gehoor gaat geven aan
de wens van een groot deel van de Tweede Kamer, zullen vanaf 2016 de inkomsten
uit het Artikel 2 fonds buiten de fiscaliteit
worden gehouden. Wij prijzen ons zeer
gelukkig met dit voorgenomen besluit.
Ministerie Financiën Bonn
Als deze INFO bij u op de mat ligt, hebben wij een bezoek gebracht aan het Ministerie van Financiën in Bonn. Daar zal
ook de status van Asterdorp aan de orde
komen.
Saskia van der Heuvel die een film maakt
over Asterdorp zal bij dit gesprek aanwezig zijn. Naast Asterdorp zullen onderwerpen als Wiedergutmachung en
de onmogelijkheid daardoor om Artikel
2 te ontvangen op de agenda staan. Verder denk ik aan specifieke problemen in
de beoordeling of bepaalde categorieën
mensen rechthebbend zijn voor het Gettopensioen .

… Wat ons opvalt is de
enorme vitaliteit van de mensen
die wij bezoeken, de verhalen
die zij vertellen en hoe die verhalen voor ons een duidelijk licht
werpen op hoe Amsterdam voor
de oorlog functioneerde.
Een film waardig …
Causaliteit
Recent heeft u in blad ‘Aanspraak’ van de
SVB kunnen lezen dat er een beleidswijziging is inzake de causaliteit van het ziektebeeld ‘osteoporose’. Het VBV-bestuur
is van mening dat een groter aantal ziektebeelden moet worden opgenomen als
causaal. Ziektebeelden die samengaan
met vervolging en - in het licht van voortschrijdende wetenschappelijke inzicht tevens blijken te zijn gerelateerd aan ontbering en stress.
“Wij verzoeken de PUR/SVB dan ook
dringend kennis te nemen van en oog te
hebben voor de voortschrijdende kennis/
inzicht van de wetenschap die in de meeste gevallen anders oordeelt dan uw organisatie. Wij voelen ons dan ook voor de
prangende vraag gesteld of het niet uw organisatie is die het niet causaal zijn - van
elders op de wereld geaccepteerde ziekten en gebreken - wetenschappelijk moet
onderbouwen”.
Nieuw DNA onderzoek dat twintig jaar
geleden niet bestond leidt dagelijks tot
het in vrijheid stellen van tot lange straffen veroordeelde mensen die niet schuldig
bleken te zijn. En omgekeerd!
Wordt het niet tijd de nieuwe aanvragen van de tweede generatie die in de 90er jaren van de vorige eeuw uit de WUV
werden geschrapt eens aan een nader onderzoek te onderwerpen. Over deze onderwerpen zijn nu indringende wetenschappelijke resultaten voorhanden waaruit de onjuistheid van de toenmalig genomen beslissing blijkt.
MAROR
U heeft de laatste tijd omstandig kunnen lezen hoe de uitvoering van de Maror weer eens in de pers kwam. Er is flink
met modder gegooid in de richting van
een persoon. De vraag blijft wat er van
waar is en of de vermeende beschuldigingen daadwerkelijk hout snijden.

De overheid heeft besloten om een onafhankelijk en verkennend onderzoek te
gelasten. Dat vinden wij een prima idee.
Maar om het CJO de opdracht tot dat onderzoek te laten formuleren vinden wij
een betreurenswaardige beslissing. Op
deze wijze laat men de werkelijke rechthebbenden in de kou staan. Het CJO is
immers een veel te grote partij die zo haar
eigen ondoorzichtige belangen heeft. Het
bestuur van het VBV heeft in het verleden
meermalen geprobeerd om duidelijkheid
te krijgen in de werkelijke verdeling van de
gelden. Wij als rechthebbenden hebben
geen enkel inzicht in hoeveel van de gelden er daadwerkelijk zijn uitgekeerd. De
afspraak was ooit maximaal 20%, maar of
dat ook het uiteindelijk resultaat is, blijft
onbekend.
Om uit deze modderpoel te geraken, zijn
wij zijn van mening dat er een reëel onafhankelijk onderzoek moet komen naar
alle geldstromen van de Maror.
Pers
Ofschoon verslaggeving over het Midden
Oosten niet in onze doelstellingen is verankerd, hebben wij toch gemeend te moeten reageren op het feit dat de pers zich
constant schuldig maakt aan begripsverwarring. Men spreekt en schrijft ‘Palestijnen’, ‘Arabieren’, enz., maar men houdt
consequent vol dat het ‘Joden’ zijn als er
melding wordt gemaakt van schermutselingen. Het woord Israëliërs komt in het
journalistieke vocabulaire nauwelijks voor.
Het bestuur heeft dienaangaande gemeend een brief te moeten schrijven aan
de Nederlandse Verenging van Hoofdredacteuren over de in onze optiek ‘onjuiste
duiding’ in de verslaggeving.
Ik ben mij bewust van het feit dat wij binnen de doelstellingen van het VBV een
drukke agenda hebben. Daaraan proberen wij te voldoen. Wij bezoeken i.v.m.
de aanvragen gettopensioen een heleboel
mensen. Onze lijst staat op 260. Onze
werkzaamheden betreffen hoofdzakelijk aanvragen van mensen die zelf tussen
de jaren 1941 en 1943 werk hebben verricht, maar ook een fors aantal retroactieve aanvragen door erfgenamen van mensen die na 2002 zijn overleden.
Wat ons opvalt is de enorme vitaliteit van
de mensen die wij bezoeken, de verhalen
die zij vertellen en hoe die verhalen voor
ons een duidelijk licht werpen op hoe Amsterdam voor de oorlog functioneerde.
Een film waardig.
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Door Bart Schut [NIW - juli 2015]

Overheid bevoordeelt SS’ers

E

Terwijl uitkeringen voor slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog aan alle kanten worden gefiscaliseerd en gekort, hebben Nederlandse SS-vrijwilligers
al decennialang ongestoord belasting- en premieafdracht kunnen ontduiken en onterecht toeslagen
ontvangen.

n Flory Neter, voorzitter van het
Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV), steekt
die woede niet onder stoelen of banken.
“Het is bitter. Je krijgt het idee dat de overheid bij Joden met andere maten meet dan
bij SS’ers.” Het was Kamerlid Pieter Omtzigt die de affaire aan het rollen bracht. Al
in 2013 stelde de CDA’er vragen aan de
minister van Financiën over de uitwisseling
van informatie tussen de Duitse staat en
ons land, betreffende het oorlogspensioenen voor Nederlandse vrijwilligers van de
Waffen-SS betreft. Of liever het gebrek aan
die informatie, want Omtzigt was erachter gekomen dat de oud-SS’ers niets in de
weg werd gelegd bij het ontduiken van belastingen en het frauderen met toeslagen.
Wereldinkomen
Dat werkt zo: Nederlandse oud-SS’ers
ontvangen een pensioen van de Duitse
staat. Als dit fiscaal wordt belast door de
Duitsers, lijkt er niets aan de hand, verdragen verbieden immers dubbele belasting en
de Nederlandse overheid heeft geen recht
op heffing. Maar premies volksverzekering moeten wel worden afgedragen. Bovendien verhoogt ontvangst van een netto
pensioen het zogenaamde wereldinkomen,
wat betekent dat de gepensioneerde in
kwestie in een hogere belastingschaal voor
zijn Nederlandse inkomen terecht kan komen en mogelijk geen recht meer heeft op
financiële tegemoetkomingen als huur- of
zorgtoeslag. Het enige dat de oud-SS’er
hoeft te doen is zijn Duitse pensioen niet
opgeven aan de Nederlandse fiscus. Deze
tast volledig in het duister, want Duitsland
heeft decennialang geen informatie gedeeld
met de Nederlandse overheid over wie die
pensioenen heeft ontvangen.
Onbelast pensioen
Nog erger is het als de Waffen-SS’er ook
nog eens gewond is geraakt tijdens de oorlog. Dan ontvangt hij een onbelast pensioen uit Duitsland. Opnieuw hoeft hij
slechts zijn mond te houden en de Nederlandse fiscus heeft het nakijken. Dit is extra
cru omdat de Duitse overheid wel de gege-

6

| najaar 2015

vens van oorlogsslachtoffers – bijvoorbeeld
wanneer het de zogenaamde getto-uitkeringen betreft – geeft als de Sociale Verzekeringsbank daarom vraagt, weet Flory
Neter. Niet alleen de Duitse overheid is
verwijtbaar nalatig in dit soort gevallen, de
Nederlandse staat heeft het decennialang
minstens zo bont gemaakt door nooit bij
onze oosterburen aan te dringen op informatie. Zo glipt de oud-SS’er door de mazen van het fiscale net, vanwege Duitse onwil en Nederlandse onmacht. Of zoals Neter het verwoordt: „Nederland is slordig
en lui, zo lui als de pest!” Kamerlid Omtzigt valt haar bij: „Het is schokkend. De
tienduizenden vrijwilligers hebben massaal
de belasting kunnen ontduiken, enkel door
niet op te geven. Er kraaide toch geen haan
naar.”
Het NIOD, het Instituut voor Oorlogs-,
Holocaust- en Genocidestudies, schat
het aantal Nederlanders in de Waffen-SS
op 22.000 tot 25.000, maar laat desgevraagd weten geen idee te hebben hoeveel van hen pensioen hebben ontvangen
of om wat voor bedragen het gaat. Zeventig jaar na dato spreekt het NIOD van
een ‘onontgonnen en gecompliceerd terrein’. De situatie zou in 2012 zijn verbeterd
met een nieuw verdrag tussen de twee landen, maar tot op de dag van vandaag kan
staatssecretaris Eric Wiebes (VVD) niet
garanderen dat dit ook gebeurt. En zelfs al
was dit wel zo, na zeventig jaar is het rijkelijk laat. De paar nog levende Nederlandse Waffen-SS’ers zijn inmiddels minstens
90 jaar oud en bovendien heeft de Duitse regering de invaliditeitspensioenen uitgezonderd. Het is geen enkel probleem dit
laatste te krijgen, weet de Vlaamse onderzoeker Alvin de Coninck. Als zoon van een
Joodse moeder die als enige van haar familie de Sjoa overleefde, ontdekte De Coninck een aantal schokkende details: „Ook
met psychische klachten komen SS-vrijwilligers in aanmerking voor een oorlogsinvalidenpensioen, een briefje van de huisarts over nare dromen volstaat vaak al.”
Een verklaring voor de zwijgzaamheid van
de Duitse overheid ziet De Coninck
in het besluit van Adolf Hitler in 1941 om

aan buitenlandse vrijwilligers de Duitse nationaliteit toe te kennen, een besluit dat
na de oorlog nooit is teruggedraaid. „Zelfs
de jaren die SS’ers na de oorlog in de gevangenis hebben doorgebracht, tellen mee
voor hun Duitse pensioenopbouw,” weet
de Vlaamse onderzoeker, die de nazi-pensioenen op zo’n 800 tot 1500 euro per
maand schat.
Schril contrast
Waar het nieuwe verdrag met Duitsland dus ontoereikend en mosterd na de
maaltijd lijkt, hoopt Pieter Omtzigt dat de
overheid de affaire zal aangrijpen om tot
een minder hardvochtige houding ten opzichte van oorlogsslachtoffers te komen.
Het CDA-Kamerlid spreekt van een ‘schril
contrast’ tussen de behandeling van SS’ers
en Holocaustoverlevenden: „De Joodse
slachtoffers, die hun Artikel 2-uitkeringen
gewoon opgeven, krijgen daardoor minder huur- en zorgtoeslag, terwijl de overheid nota bene had beloofd deze uitkeringen belastingvrij te laten zijn. De regering
heeft toegezegd dit recht te zetten, maar
we wachten nog steeds op een wetsvoorstel, terwijl wij er al jaren naar vragen.” Omtzigt laat het er niet bij zitten,
medio juni stelde hij opnieuw vragen over
de zaak. Staatssecretaris Wiebes zei in zijn
antwoord begin deze maand te verwachten nog dit jaar Duitse pensioengegevens
over 2014 te ontvangen. Een goede zaak,
maar de gemaakte fouten van de afgelopen
zeventig jaar worden er natuurlijk niet mee
rechtgezet. Toch kan druk op de regering
in ieder geval Nederlandse Holocaustoverlevenden helpen hun pensioenen te behouden. Begin deze maand nam de Tweede Kamer een motie van Joël Voordewind
(ChristenUnie) aan die de regering oproept AOW’ers niet te korten omdat zij in
betwiste gebieden als Oost-Jeruzalem of
de Golan wonen, een maatregel die de
67 betrokkenen maar liefst 350 euro per
maand scheelt (zie de Varia). Het kán dus
wel. Ook Flory Neter van het VBV hoopt
dat de affaire rond de SS’ers een positieve
uitwerking zal hebben op de manier waarop de fiscus met Joodse oorlogsslachtoffers omgaat. „Het is tijd voor grootmoedigheid. De meeste Joden zijn zo eerlijk en
netjes dat zij hun uitkeringen gewoon opgeven. Daarvoor worden zij gestraft, terwijl SS’ers voor hun meer verdorven karakter en mindere affiniteit met de Nederlandse samenleving worden beloond.
Je zou verwachten dat onze overheid even
coulant is naar de slachtoffers van de Holocaust als zij decennialang naar de daders
toe is geweest.”

HolocaustTweede generatie Trauma
trauma blijkt & Veerkracht Initiatief
erfelijk te
Het Trauma & Veerkracht Initiatief is een medisch onderzoekswaarbij primair vanuit de Epigenetica wordt gekeken naar
kunnen zijn project
de fysieke effecten en gevolgen van de Holocaust op het leven van
kinderen en kleinkinderen van overlevenden.

Door Maroesja Perizonius
[ augustus 2015 / Wetenschap
/ Welingelichte Kringen]
Nare levenservaringen kunnen worden
doorgegeven aan de volgende generaties, zo blijkt uit nieuw onderzoek gedaan door het Mount Sinaï-ziekenhuis in
New York.
De onderzoekers bekeken het DNA
van 32 Joodse mensen die in een concentratiekamp hadden gezeten, ondergedoken waren of slachtoffer of getuige waren van foltering tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna werd het
DNA van hun kinderen, die vaak aan
stressstoornissen lijden, geanalyseerd.
Tot slot werd er een vergelijking gemaakt met het DNA van Joodse families die tijdens de oorlog niet in Europa woonden.
Uit het onderzoek komt naar voren dat
er bij de onderzochte proefpersonen
sprake is van ‘epi-genetische erfelijkheid’. De stress van de ouders veroorzaakte geen genetische mutaties maar
schakelde wel bepaalde genen aan of uit.
Als de settings erfelijk zijn, houdt dat in
dat de ervaringen van de ouders de gezondheid van de kinderen kan beïnvloeden. ‘De veranderingen in het DNA van
de kinderen konden we enkel toeschrijven aan de ervaringen tijdens de Holocaust van hun ouders’, stellen de onderzoekers. ‘Wanneer het effect van trauma’s wordt overgeleverd, gebeurt dat
specifiek bij stress gerelateerde genen
die mee bepalen hoe we omgaan met
onze omgeving’.
Eerder onderzoek bij muizen wijst op
hetzelfde principe. Wetenschappers gaven muizen een elektroshock tijdens
het ruiken van kersenbloesems. Hun nakomelingen vertoonden dezelfde angst
tijdens het ruiken van die geur.

T

egenwoordig kijkt niemand meer
op van termen als concentratiekamp of post traumatische
stress syndroom. Ook is algemeen bekend dat zelfs tientallen jaren na een traumatische ervaring - een genocide is een bij
uitstek een langdurig aanhoudend stresserend fenomeen - ontregelende klachten optreden. Die gecompliceerde problematiek wordt vooralsnog, en zelfs nagenoeg uitsluitend, beschreven en verklaard in psychosociale termen.
Wanneer ook kinderen en zelfs kleinkinderen van overlevenden zich met gelijkwaardige stress klachten melden bij hulpverleningsinstanties dan ligt het voor de
hand om vanuit de bestaande hulpverleningspraktijk te spreken van een ‘overgedragen` trauma. Voor verklaringen van de
klachten wordt meestal verwezen naar afwijkende opvoedingspatronen die stresserend werk(t)en. In die optiek zijn de (klein)
kinderen van overlevenden dan te duiden
als ‘tweede of derde generatie` met bijbehorende ‘vage` klachten waarover het individu geen autonomie heeft. Waarom bepaalde (klein)kinderen vergeleken met andere kinderen binnen een gezin gevoeliger zijn voor de problematiek valt moeilijk
te verklaren.
Het Trauma & Veerkracht Initiatief, dat in
november 2014 startte, haakt aan bij technologisch zeer vooruitstrevend onderzoek dat voorzichtig aantoont dat (klein)
kinderen van mensen die zeer langdurig
aan stress onderhevig waren ook daadwerkelijk fysiek dezelfde reacties en klachten als hun (groot)ouders hebben.
De Holocaust is een door mensen veroorzaakte fenomeen waarover al veel en
vanuit diverse disciplines is geschreven.
Voor Westerse samenlevingen een his-

torisch ijkpunt, waarover altijd wordt
gesproken als ‘iets dat nooit meer mag
gebeuren`. Een fenomeen waarvan de
maatschappelijke naschokken nog dagelijks voelbaar zijn, ook omdat in Nederland, net als elders in Europa, het antisemitisme toe neemt.
In een poging om door middel van nieuw
onderzoek en een nooit eerder toegepaste aanpak naar de invloed van de Holocaust op het leven van (klein)kinderen van
overlevenden te kijken hoopt het Trauma
& Veerkracht Initiatief inzichtelijk te maken wat voor effect massaal menselijk geweld en genocide heeft. Door fysiek meetbare gegevens te combineren met gespecialiseerde vragenlijsten, gedetailleerde
persoonlijke interviews en de koppeling
met historisch onderzoek ontstaat een
ongekend inzicht in de effecten van genocidale problematiek die te vaak wordt beschreven als ‘onbegrijpelijk`.
Wilt u meer weten over Trauma &
Veerkracht Initiatief? In een persoonlijk
gesprek of via een presentatie?
Dan kunt u contact opnemen met:
Dr. Jacques D. Barth
jdbarth@outlook.com
www.traumaresilience.org
Mobiel: +31 6 5358 978
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Documentaire bijzondere collectie portretten uit WOII

‘Nog even langs de fotograaf’
Op zondag 4 oktober vertelt regisseur
Rudi Boon over zijn indringende documentaire Nog even langs de fotograaf in het museum van Kamp Westerbork. De film gaat
over de vergeten fotografe Annemie Wolff.
Haar nalatenschap is een zeer bijzondere
collectie portretten die Wolff midden in
de oorlog maakte van honderden van haar
Joodse buurtgenoten in Amsterdam-Zuid,
velen droegen de gele ster. Zij zijn op beeld
vastgelegd in 1943, het laatste jaar waarin
de grote razzia’s plaatsvonden. Nu, zeventig jaar later, zijn de foto’s voor overlevenden en nabestaanden van grote emotionele en historische betekenis. Over de oorlog sprak Annemie Wolff nooit, maar de
foto’s vertellen haar verhaal. Documentairemaker Rudi Boon vraagt zich af of je een
mens pas echt leert kennen onder extreme omstandigheden, wanneer hij het verhaal hoort achter deze bijzondere fotoserie. Parallel aan het ontrafelen van de verhalen achter de portretten schetst hij een

beeld van de jonge fotografe die haar eigen
beschadigde leven in dienst stelde van de
vervolgden, niet door fotograferen alleen.
De foto’s die Annemie Wolff maakte zijn
tot en met 4 oktober tevens te zien in de
tentoonstelling Oorlogskinderen in de Rivierenbuurt, in de beeldentuin van het museum. Wat zijn de elementen in haar leven
die haar tot het maken van de serie hebben
bewogen? Wat is de invloed van het feit dat
zij zelf oorlogsslachtoffer was? Hoe kwam
het dat ze het vertrouwen genoot van de
Joodse buurtbewoners die op de valreep
door haar een portret lieten maken?
Voorafgaand aan de documentaire zal filmregisseur Rudi Boon een toelichting geven in het
museum van Kamp Westerbork. Daarna beantwoordt hij vragen uit het publiek. De filmvoorstelling Nog even langs de fotograaf begint zondag 4 oktober om 14.00 uur. Toegang
tot de voorstelling is bij de entreeprijs van het
museum inbegrepen.

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:
Hans Vos
Flory Neter-Polak

06 50920131
06 53245772
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