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Van de voorzitter
Het bestuur is lang in overleg geweest 
over de voortgang van de INFO.
De ervaring heeft geleerd dat heel veel 
mensen gelukkig blijken te zijn met de 
website en dat met name voor die groep 
de gedrukte versie niet zo heel veel toe-
voegt aan de aan u te verschaffen infor-
matie. Ook is het zo dat veel van onze 
leden de bladen van verschillende organi-
saties met elkaar verwarren. Daarnaast 
echter, zijn er natuurlijk mensen die wèl 
graag de informatie in gedrukte vorm 
willen ontvangen. Zie hier het dilemma.

Afgeslankte INFO
Het bestuur vergadert één keer in de 
maand en dit moeilijke onderwerp is uit-
puttend aan de orde geweest. Uiteinde-
lijk is besloten om de INFO in gedruk-
te vorm wel te laten verschijnen, maar 
in afgeslankte vorm. Een tussenoplossing 
dus die voorziet in het informeren van 
diegenen die niet over een computer be-
schikken.
Deze beslissing heeft een paar belangrij-
ke voordelen. Iedereen wordt toch ge-
informeerd, financieel besparen wij hier-
mee en het is voor de redactie niet zo’n 
enorme belasting. Dat laatste is niet on-
belangrijk omdat de werkzaamheden en 
persoonlijke begeleiding zo veelvuldig en 
veelomvattend zijn dat het maken van 
een uitgebreide INFO vaak een te gro-
te werkdruk is, immers ook het op orde 
houden van de website kost tijd.

www.vbvinfo.nl
Het is het idee om in verkorte ver-
sie weer te geven wat er aan informatie 
op de website is geplaatst. Het is mede 
daarom dat het bestuur en de redactie 
het heel plezierig zouden vinden om van 
u allen uw e-mailadres te krijgen zodat u 
bericht krijgt zodra er weer nieuwe in-
formatie op de website is geplaatst.
Heeft u laptop of pc roep dan de site 
www.vbvinfo.nl op en klik op ‘contact’. 
Dan vult u uw naam in, uw e-mailadres 
en het verzoek om abonnee te worden. 
Verstuur het bericht en de rest doen wij.

Gideon Taylor geeft een korte 
schets over Artikel 2 en wat er 
in de onderhandelingen is be-

reikt. Tevens benadrukt hij de problemen 
die de Claims Conference ondervindt bij 
het geven van uitleg van verschillende si-
tuaties aan de mensen die zijn afgewezen. 
Het betreft ondermeer het probleem van 
de verificatie van de aanvragen. Dat ge-
beurt door externe organisaties zoals het 
Rode Kruis en de PUR. Dit komt uitge-
breid aan de orde. Vaak –zo wordt ge-
steld- duurt die verificatie lang.
Het werd ons duidelijk dat er niet zo heel 
veel mensen zijn voor de afhandeling van 
alle aanvragen. Er werken bij de Claims 
Conference 20 case workers voor rond 
9000 mensen, wereldwijd.

De Wezen
Wil Groen en Flory Neter hebben om-
standig uitgelegd en besproken dat zij die 
als wees uit de oorlog kwamen, behoren 
te worden gelijkgesteld aan de beoorde-
ling die de Duitse overheid en de Claims 
Conference nu hanteren voor hen die 
kampoverlevenden zijn. De Claims Con-
ference is het er over eens dat de wezen 
en half-wezen er slecht van af komen.
De opmerking van het VBV dat iedere 

jood, geboren voor 1945, ofwel onder-
gedoken is geweest ofwel werd gedepor-
teerd, was voor de Duitse overheid on-
voldoende. Men wilde daarvoor bewijs. 
Inmiddels heeft het NIOD op ons ver-
zoek een brief geschreven die ons stand-
punt rechtvaardigt. Deze is inmiddels ter 
kennisgeving aan de Claims Conference 
gestuurd.

Korte lijnen, snellere afhandeling
Overeengekomen werd dat hangen-
de aanvragen uit Nederland -indien mo-
gelijk- versneld worden verwerkt. Flo-
ry houdt daartoe contact met de CC en 
stuurt lijsten in.
Indien u voldoet aan alle bekende cri-
teria voor een uitkering van het Artikel 
2-Fonds en toch problemen of dringen-
de vragen heeft met of over uw aanvraag 
dan kunt u zich voor informatie schrifte-
lijk bij ons melden.
Postbus 87594, 1080 JN Amsterdam en/
of per mail via onze website:  
www.vbvinfo.nl.
Het volledige Engelstalige verslag is te 
vinden op de site van het VBV.
Inmiddels zijn de positieve resultaten van 
ons bezoek duidelijk zichtbaar. 
 

VBV-bestuur overlegt  
met Claims Conference
Tijdens het verblijf van enkele dagen in New York hadden Flory 
Neter en Wil Groen op 24ste en de 27ste april j.l. een gesprek en 
overleg met de Claims Conference. Besproken werden:
•	De problemen rond de CADSU,
•	De problemen rond de wezen en half wezen in relatie tot de CADSU,
•	Situatie in Nederland gedurende het Naziregime,
•	Problemen omtrent verificatie onderduik.
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Ondermeer kwam ter 
sprake dat de inkomens 
zijn geijkt per 1-1-2009 
met als gevolg dat bijvoor-
beeld erfenissen niet meer 
worden gezien als toeval 
van vermogen. Niemand 
gaat er op vooruit of op 
achteruit. Ook de invul-
ling van vragenformulieren 
is vanaf januari komen te 
vervallen.
Het verslag van Walter 
was duidelijk en de reac-
tie van de leden was geani-
meerd.
Uiteraard kwam artikel 2 
ter sprake.  

Flory heeft verslag gedaan 
van het bezoek aan New 
York.
Over JMW en de wezen 
is uiteraard uitvoerig ge-
sproken. In Israël is men 
van mening dat als JMW 
een gebaar gaat maken dat 
alle wezen die ressorteer-
den onder L’Ezrath moe-
ten worden uitbetaald.
Verder werd aangekaart 
dat de niet-WUV-gerech-
tigde partner van een 
overleden WUV-gerech-
tigde nog vijf jaar recht 
heeft (bij verblijf in een 
bejaardentehuis) op on-

dersteuning van de WUV.
Mogelijk belangrijk om te 
vermelden is dat artikel-2 
uitkeringsgerechtigden 
aanspraak kunnen maken 
op voordelen vanuit de Is-
raëlische overheid zoals 
vermindering van belastin-
gen, goedkoper reizen en 
andere kortingen en/of te-
gemoetkomingen. 
Het financiële probleem 
van de partner die over-
blijft na het overlijden van 
de ander blijft een pro-
bleem. Ook dat werd uit-
voerig besproken.

Impressie van de alternatieve 
ledenvergadering in Tel Aviv
Het volledige verslag staat nog niet op de site omdat de notulen 
nog niet geheel zijn aangevuld. Er waren 25 mensen aanwezig. De 
sfeer was uitermate ontspannen en gezellig. Uitputtend kwamen de 
activiteiten van het VBV aan de orde. Walter Gutman die namens de 
Cliëntenraad Israël de gesprekken met VWS over de overgang PUR 
SVB bijwoont, liet zijn licht schijnen over de ontwikkelingen. 

Recent werd bericht dat de Israëli-
sche overheid geld wil terugvorderen 
bij Shoahoverlevenden. Het betreft hier 
een overigens minimale uitkering van de 
staat Israël. Volgens zeggen zou er iets 
te veel zijn uitbetaald. Overigens biedt 
Israël zelf verder weinig financiële zorg 
en steun aan deze doelgroep. 
Betrokkenen zouden voor deze terug-
vordering een machtiging moeten afge-
ven zodat de overheidsdienst het in hun 
ogen te veel betaalde van zijn of haar 

bankrekening terug kan halen. Inmiddels 
is deze actie tot nader order uitgesteld.

Aangezien uitstel geen afstel betekent, 
heeft het bestuur van het VBV gemeend 
om toch een solidariteitsbetuiging aan 
de Shoahoverlevenden in Israël te moe-
ten laten horen. Aan de ambassadeur 
van de Staat Israël is gevraagd om onze 
protestbrief te overhandigen aan de be-
trokken Israëlische regeringsfunctiona-
rissen.

Protest gedeponeerd bij Israëlische ambassade

Een groot aantal wezen stelt geen eind-
afrekening op hun 21ste jaar te hebben 
ontvangen. Een collectief geheugenver-
lies lijkt onwaarschijnlijk. Verder waren 
er wezen die na aftrek van de weliswaar 
wettelijk toegestane, juist berekende en 
verantwoorde(?) kosten van hun levens-
onderhoud geen cent meer over hadden. 

Oorzaak bij voogdijinstellingen
De individuele financiële gegevens zijn 
niet door de wezen vernietigd maar door 
de verantwoordelijke voogdijverenigin-
gen. Dit heeft tot gevolg dat de waar-
de van het rapport ‘Rekenschap’ zeer 
beperkt is en door JMW op onjuiste 
gronden zwaar wordt overschat. Boven-
dien is het laatste woord over de omre-
keningsfactor ook nog niet gesproken;  
bij ontvangst van MAROR-gelden van 
overheid, banken en verzekeringen werd 
de factor 22 toegepast terwijl JMW zich 
wil beperken tot de factor 4½. 
Uiteraard houden wij u op hoogte van de 
uitkomsten van dit binnenkort te houden 
gesprek met het bestuur van JMW.

Wezen
versus 
JMW

Binnenkort vindt er een ge-
sprek plaats met het bestuur 
van Joods Maatschappelijk Werk 
over het zich reeds lang voort-
slepende probleem rond de 
betwiste verantwoordelijkheden 
van JMW jegens de wezen. In het 
kort komt het neer op het feit 
dat JMW voorbij ging/gaat aan 
de kritische opmerkingen van 
zowel de onderzoekers als van 
de onafhankelijke begeleidings-
commissie.

> De vergadering luisterend naar Flory Neter (midden) en Marianna Cohen (geheel rechts).
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Het ministerie VWS heeft een Klank-
bordgroep opgericht om van gedachte 
te kunnen wisselen en om af te kunnen 
stemmen op de meningen uit het veld en 
op die van de doelgroep.
Inzake de overgang PUR-SVB behartigt 
en verdedigt VBV-bestuurslid Wil Groen 
in de cliëntenraad van de PUR de belan-
gen van de doelgroep met verve. Na-
mens deze cliëntenraad heeft Wil ook 
zitting in de Klankbordgroep. Ook Flory 
Neter (tezamen met Dik de Boef) zit in 
de Klankbordgroep namens het Centraal 
Overleg Vervolgings- en VerzetsSlachtof-
fers. (COVVS). Op deze wijze is toch en 
indirect het bestuur van het VBV verte-

genwoordigd in de Klankbordgroep. 
In de Klankbordgroep zijn ondermeer 
ook Pelita, JMW en de Stichting 40-45 
vertegenwoordigd. Het wetsvoorstel is 
in concept gereed. Er wordt over bepaal-
de punten nog gesproken. 

De PUR komt in oktober met verdere 
informatie. Het standpunt van het VBV-
bestuur t.a.v. dit wetsvoorstel is dat wij 
er in zijn algemeenheid niet ongelukkig 
mee zijn. Wel worden enige punten nog 
aan een nadere analyse onderworpen 
zoals de kwaliteitsborging, de evaluatie 
van de uitvoering van kwaliteit en pro-
blemen en eventuele problemen die kun-

Goede contacten met 
Duitse ambassade

Overgang PUR-SVB

In februari jl. werd aan de Duitse over-
heid een brief verzonden waarin de grie-
ven van het VBV inzake Artikel 2 dui-
delijk werden verwoord. Via de Duitse 
ambassadeur kregen het bestuur ant-
woord terug. Hieronder de verkorte ver-
sie daarvan. 

A)  Men komt voor Artikel 2 in aanmer-
king als men voor eigen gevangen-
schap of concentratiekamp een com-
pensatie heeft ontvangen al of niet 
in combinatie met CADSU voor het 
dragen van een ster.

B)   Kreeg men alleen CADSU voor het 
verlies van een of twee ouders, ook 

dan bent u rechthebbend voor een 
Artikel 2 uitkering.

C)   De Duitse overheid blijft voorals 
 nog bij het standpunt dat u niet  
 rechthebbend bent als u ‘CADSU- 
 sterregeld’ heeft ontvangen zelfs  
 in het geval van het verlies van een  
 of twee ouders. 

D)   Uiteraard blijven de overige criteria 
van toepassing.

Uiteraard is het VBV het zeer oneens 
met het onder C) vermelde standpunt 
en heeft deze onrechtvaardigheid ook in 
New York met de directie van de Claims 
Conference besproken.

Regelmatig is er contact en wordt er persoonlijk overlegd met de 
Duitse ambassadeur in Nederland. Een van de belangrijke onderwer-
pen van gesprek is uiteraard de veel besproken en beschreven uitke-
ring in het kader van Artikel 2.
De ambassadeur draagt er zorg voor dat de brieven die het VBV-
bestuur aan de Duitse overheid schrijft ook op de juiste plaats te-
rechtkomen. Arthur Laufer is niet alleen een bewogen luisteraar die 
ook de restricties kent die bij zijn beroep en functie passen maar 
heeft ook de nodige compassie met de doelgroep.

Er zijn mensen die vinden dat het bestuur 
van het VBV onvoldoende doet en dat 
het bestuur op zijn minst eens in de veer-
tien dagen op de stoep moet staan van 
het ministerie van financiën in Berlijn. Wij 
betreuren dat zeer. Dit zal geen effect 
sorteren. Het kost wel een hoop energie 
en geld, maar het leidt nergens toe om-
dat de uiteindelijke onderhandelaar de 
Claims Conference is.
Wij stellen alles in het werk om binnen 
de grenzen der redelijkheid en bij de ge-
paste instanties ons standpunt over het 
voetlicht te brengen. Het standpunt van 
de Claim Conference is dat mensen in 
voormalig Oost-Europa voorrang hebben 
omdat zij nooit een cent hebben ontvan-
gen. Het laatste kan door ons niet wor-
den ontkent.
De volledige brief van de ambassade staat 
op onze site – www.vbvinfo.nl.

nen ontstaan als de SVB afwijkt van het 
advies van de PUR. 
De ‘Raadskamers’ zullen voor de eer-
ste aanvragen blijven bestaan. Vervolg-
aanvragen gaan naar de SVB. Er zal een 
speciale Cliëntenraad komen die de SVB 
gevraagd en ongevraagd van advies kan 
dienen.

> De ambassade van Duitsland in Den Haag. 
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drukwerk drukkerij Cliteur

Aanvragen notulen?  
netpol@zonnet.nl of fax 020 - 673 32 33
www.vbvinfo.nl
info@vbvinfo.nl

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.

Nalatenschap

 puur voor 

de toekomst

Voor een persoonlijk en vertrouwelijk 
advies kunt u telefonisch terecht bij: 
Louis Rozendaal 075 6701988
Hans Vos 06 50920131
Flory Neter-Polak 06 53245772 

Greg Schnei-
der is al veer-
tien jaar 
werkzaam bij 
de CC en als 
geen ander al-
tijd betrok-
ken geweest 
bij welke on-
derhandeling 
dan ook. Hij is 

een gepassioneerd werker voor de rech-
ten van de Holocaustoverlevenden.
Hij zegt vereerd te zijn dat hij deze missie 
in het belang van de doelgroep mag ver-
vullen. Het is voor hem een uitdaging om 
zich in te spannen voor overlevenden uit 
kampen, gevangenschap en onderduik zo-
dat zij die financiële zorg krijgen waar zij 
recht op hebben. 

Zijn passie, ons voordeel
Reeds vele jaren onderhandelt de CC met 
Duitsland om fondsen te verwerven voor 
de zorg van oudere Holocaustoverleven-
den. Op dit moment beschikt de CC over 
een toezegging van 7,5 miljoen euro voor 

het eerste kwartaal van 2010.
Het bestuur van het VBV heeft Greg 
Schneider al een aantal keren ontmoet. 
Het VBV heeft een groot vertrouwen in 
de wijze waarop hij met verve de belan-
gen van de doelgroep zal behartigen. Zijn 
staat van dienst bewijst tevens dat hij zijn 
passie op een goede manier kan over-
brengen en dat is iets waaraan ook het 
VBV als doelgroep grote behoefte heeft.
Wij wensen Greg Schneider veel succes 
bij het uitvoeren van zijn werk. Uiteinde-
lijk is zijn succes ook het onze.

Prioriteitenlijst
Het warme pleidooi van het VBV tijdens 
het bezoek aan de CC in New York heeft 
diepe indruk gemaakt. Een lans werd ge-
broken voor de onredelijk uitpakkende 
regels voor hen die als wees of half-wees 
uit de oorlog kwamen, sterregeld kregen 
en daarom nu worden afgewezen voor 
een artikel 2 uitkering. 
De CC heeft zich dit zeer ter harte geno-
men. Dit punt heeft daarmee een van de 
hoogste prioriteiten op de onderhande-
lingslijst.

Nieuw opperhoofd CC

Altijd up-to-date

Op 15 juli jl. heeft het bestuur van de Claims Conference (CC)  
unaniem Gregory (Greg) Schneider gekozen tot opvolger van  
Gideon Taylor. Hij is dus nu de hoogste baas van deze organisatie. 

Heeft u laptop of pc roep dan de site www.vbvinfo.nl  
op en klik op ‘contact’. Dan vult u uw naam in, uw 
e-mailadres en het verzoek om ‘abonnee te worden’. 
Verstuur het bericht en de rest doen wij. 
U wordt vanaf dat moment altijd op de hoogte gehouden 
van de laatste relevante VBV-ontwikkelingen.

> Greg Schneider.


