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Van de voorzitter
De reis naar Israël van VBV-voorzitter 
Flory Neter werd gecombineerd met een 
informatieve bijeenkomst in Tel Aviv op 
10 februari. De belangstelling was groot, 
in aanmerking genomen dat men in mei 
2009 ook al bijeenkwam. Die frequen-
tie is nu eenmaal afhankelijk van de keren 
dat Flory in Israel is. Gezien de statuten 
van het VBV is het geen verplichting om 
elders dan in Nederland te vergaderen. 
Omdat het VBV in Israël toch een respec-
tabel aantal leden heeft, werd een jaar of 
vijf geleden besloten om ook daar bijeen 
te komen als de mogelijkheid daar is.
Het is voor het VBV-bestuur belangrijk 
om te weten wat er voor specifieke za-
ken -in relatie tot de WUV- anders zijn 
dan waar men in Nederland mee wordt 
geconfronteerd. Zo is er een casus van ie-
mand die woont in een kibboets die feite-
lijk wel, maar officieel nog niet is geprivati-
seerd. Dat houdt in dat de PUR kortingen 
toepast die niet reëel zijn. De PUR gaat er 
van uit dat de kibboets nog steeds emo-
lumenten verleent zoals gratis bewassing, 
eten, huisvesting en dergelijke verstrek-
kingen in natura. Die zaken worden ech-
ter ten onrechte gekort op de uitkering 
omdat de persoon in kwestie deze wel 
degelijk zelf betaalt; de kibboets is immers 
feitelijk juist wel geprivatiseerd.

Wat nog meer ter tafel?
Uitgebreid kwam de bejaardenzorg ter 
sprake want ook deze zaken verlopen an-
ders dan in Nederland. Punten die ver-
der nog aan de orde kwamen, waren ui-
teraard de overgang van PUR naar SVB, 
de bemoeienissen van het VBV inzake ar-
tikel 2 en de zich nog steeds voortslepen-
de zaak tussen de wezen en JMW. Het is 
en blijft de bedoeling van het VBV-bestuur 
om daar waar mogelijk alle leden van het 
VBV zoveel mogelijk persoonlijk te infor-
meren. Het was een zeer informatieve bij-
eenkomst en bovenal uitermate gezellig.  
Uiteraard verschijnt er eerdaags op de 
website een vollediger en uitgebreider 
verslag van deze bijeenkomst.

Voormalig bestuurslid Bob Steinmetz 
en André Kuipers vanuit de Pensi-
oen- en Uitkeringsraad wezen er 

op dat de CADSU-uitkeringen –afgewik-
keld in de 60-ger jaren- waren gemaxi-
meerd. Die maximering van punten en bij-
behorende bedragen kan gevolgen hebben 
voor een bepaalde categorie aanvragers 
van een Artikel-2 uitkering.
Ten tijde van de afwikkeling van vergoe-
dingen voor immateriële schade (CADSU) 
waren er twee belangrijke grondslagen 
voor dit soort uitkeringen. Dat waren ver-
lies van één of beide ouders en de ver-
plichting tot het dragen van een jodenster. 
Officieel gold dat voor hen die 6 jaar of 
ouder waren in april/mei 1942. Voor het 
verlies van één ouder werden 100 pun-
ten toegekend; voor het dragen van een 
ster kreeg men een aantal punten dat af-
hankelijk was van de tijdsduur dat  men 
‘sterplichtig’ was geweest. Het aantal pun-
ten voor het sterdragen is voor dit verhaal 
verder niet van belang.

Effect van maximering
Een andere regel van de CADSU bepaalde 
echter dat maximaal 200 punten per indi-
vidu werd toegewezen. Een alleenstaan-
de wees -in mei 1945 jonger dan 21 jaar- 
kreeg voor het verlies van beide ouders 
200 punten, het maximum dus. Was deze 

overlevende ook nog ‘sterplichtig’ geweest 
dan werd voor het dragen van een ster 
niets meer uitgekeerd. Het   maximum 
van 200 punten was immers al bereikt. 
Zo geredeneerd blijkt deze overlevende 
wel sterplichtig te zijn geweest maar kreeg 
nooit ‘sterregeld’. Het VBV concludeert 
dat deze overlevende derhalve wel ge-
rechtigd zou behoren te zijn voor een uit-
kering van Artikel 2.

Ook hier onredelijke gevolgen
Waren er echter wel overlevende broers 
en/of zusters dan werden met hen die 
200 punten gedeeld waardoor het maxi-
mum van 200 per persoon niet werd be-
reikt. In zo’n geval was er weer wel ruim-
te om ‘sterregeld’ vanuit de CADSU uit te 
keren. Het onredelijke gevolg daarvan kan 
zijn dat de ene wees –indien hij of zij ster-
plichtig was- geen recht heeft op een arti-
kel 2 uitkering maar de jongere zuster of 
broer met vrijwel een zelfde oorlogsverle-
den kan dan weer wel rechthebbend zijn.
Ook dit soort onredelijke gevolgen wer-
den bij de CC neergelegd en zal ook dit bij 
de Duitse overheid wordt aangekaart. Het 
is te hopen dat op niet al te lange termijn 
een passende oplossing zal worden gebo-
den om dit soort onredelijke afwijzingen 
voor uitkeringen in het kader van Artikel 
2 te voorkomen.

Nog meer verwarring 
rond Artikel 2 en CADSU
Bij de beoordeling of iemand wel of niet rechthebbend is voor een 
uitkering vanuit het Artikel 2 Fonds, blijkt er een nog nauwelijks 
belicht probleem te zijn. Het betreft diegene die als wees WO-II 
overleefde en jonger was dan 21 jaar in mei 1945. 
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> Op de foto van links naar rechts: Conrad Matschke, Georg 
Heuberger, Flory Neter (VBV), Christine Reeh, Wil Groen 
(VBV) en Monica Beyerle. Delegatie VBV-bestuur in overleg 
met het onderhandelingsteam van de Claims Conference op 
het kantoor aan de Sophienstraße in Frankfurt.

Directe aanleiding was de verklaring 
die het NIOD heeft afgegeven om 
de bewijslast te vereenvoudigen. 

In New York was al aangegeven dat het be-
wijs voor onderduik zoveel jaren na dato 
vaak heel moeilijk is te leveren. Immers, de 
kunst van het onderduiken was nu juist dat 
er geen sporen werden nagelaten. In Ne-
derland waren er -enkele uitzonderingen 
daargelaten- slechts twee mogelijkheden: 
onderduik of deportatie. 
Ofschoon deze stelling en de verklaring 
van het NIOD de insteek waren van deze 
bespreking in Frankfurt, is uiteraard nog 
een aantal andere zaken uitvoerig aan de 
orde geweest. Het overleg werd gevoerd 
met Georg Heuberger, Conrad Matsch-
ke, Christine Reeh en Monica Beyerle, allen 
deel uitmakend van het dagelijks onderhan-
delingsteam.
Een keer per jaar zijn er op hoog niveau 
onderhandelingen; op een wat lager niveau 
worden doorlopend onderhandelingen ge-
voerd.

Afhandeling kan efficiënter
Een telkens terugkerende vraag is: waarom 
worden Nederlandse zaken afgehandeld in 
New York? Een logische vraag gezien de 
huidige werkwijze en werkverdeling.
De CC heeft intern een taakverdeling. Die 
verdeling houdt in dat heel West-Europa 
wordt behandeld in Frankfurt met uitzon-
dering van Nederland. Om verschillende 
redenen vindt het VBV-bestuur dat niet zo 
praktisch. Het is immers veel eenvoudiger 
om met een map casussen naar Frankfurt 
te reizen dan naar New York. ’s-Ochtends 
heen en ’s-avonds weer terug.
De mensen in New York doen geweldig 
hun best maar het is voor ‘Frankfurt’ een-
voudiger om een Nederlandse verklaring 
te ontcijferen dan voor ‘New York’. Verder 
is men in Frankfurt erg goed op de hoogte 
van de specifieke situatie in Nederland ge-

durende de WO-II; er hoeft dus minder te 
worden verklaard. Ook ‘Frankfurt’ is van 
mening dat de lijnen verkort kunnen wor-
den als de zaken daar zouden worden afge-
handeld.
Bij moeilijk te bewijzen zaken is de Duitse 
overheid bereid om een huisbezoek te re-
gelen. Er komt dan iemand van de CC op 
bezoek, er wordt een rapport gemaakt en 
dit rapport wordt getoetst aan de histori-
sche waarschijnlijkheid. Bij dat bezoek kan/
mag altijd een familielid of iemand anders 
aanwezig zijn. In Frankrijk blijkt dit systeem 
goed te werken. Ook dit pleit voor afhan-
deling van Nederlandse aanvragen in Frank-
furt.

Over de aard van Artikel 2
Het Artikel-2-fonds is een fonds van de 
Duitse overheid, uitsluitend op vrijwilli-
ge basis. Dat houdt in dat de richtlijnen wel 
zijn gebaseerd op de wetten van de Duit-
se schadeloosstellingen maar daar geen on-
derdeel van uitmaken. Men kan dus niet 
naar de rechter stappen als de uitslag on-
rechtvaardig lijkt of is. Dat is lastig omdat 
bij ontbreken van een wettelijke verplich-
ting er geen rechtsgang mogelijk is om die 
af te dwingen.
De CC wordt regelmatig gecheckt door de 
Duitse overheid en moet dus handelen in 
het belang van de aanvrager. Men kan zich 
aan de andere kant niet veroorloven het 
vertrouwen van de overheid te verliezen.

Sterregeld
In 2008 werden de criteria gedeeltelijk ge-
wijzigd. Bepaald werd dat de –in de ogen 

VBV overlegt met Claims 
Conference in Frankfurt

Na het bezoek aan de Claims Conference (CC)  in april 2009 door de 
bestuursleden Flory Neter en Wil Groen in New York, waarover u op 
de website kunt lezen, werd op 14 december jl. een bezoek gebracht 
aan het onderhandelingsteam van de CC in Frankfurt.

van de Duitse overheid- zwaarst getroffe-
nen vanaf die datum rechthebbend werden. 
Het ging hierbij om de groep die voorheen 
was uitgesloten wegens het ‘Sterregeld’ dat 
in de 60-ger jaren van de vorige eeuw was 
uitbetaald. Onder die groep wordt verstaan 
de mensen die in een of meerdere concen-
tratiekampen zijn geweest. 
Het VBV was en is van mening dat bij deze 
groep ook zouden moeten worden betrok-
ken de kinderen van hen die werden ver-
moord. Sterregeld of niet.
Veel voorbeelden van ongelijke behandeling 
-veroorzaakt door deze onredelijke richt-
lijnen- werden door Flory en Wil aange-
dragen. Ook werd aangegeven wat het re-
sultaat is van deze criteria voor Artikel 2. 
Alleen de jongste overlevenden (zij die nog 
geen 6 jaar waren in 1942) zijn daardoor 
zonder meer (los van de inkomenscriteria) 
rechthebbend. Het VBV-bestuur vindt dit 
een ongewenste resultaat van deze regeling 
en meent dat de Duitse Staat deze ongelijk-
heid nooit zo kan hebben bedoeld.
Men was doordrongen van de problema-
tiek maar ziet geen heil in gefaseerde on-
derhandelingen. De CC zal bij de volgende 
onderhandelingen met de Duitse overheid 
de problematiek van het Sterregeld aan de 
orde stellen. De CC zal tevens in haar on-
derhandelingen het minimale bedrag dat 
werd uitgekeerd, meenemen en ook het 
feit dat er slechts een klein deel van de her-
stelbetalingen bij het joodse bevolkingsdeel 
terecht is gekomen.
Het standpunt van de CC is dat de over-
eenkomst van waaruit het Sterregeld stamt 
meer dan 50 jaar oud is en dat het bijna on-
mogelijk is om deze criteria in deze tijd zo 
star te implementeren. We hebben nu te 
maken met de Kind-overlevenden; die heb-
ben hele andere noden en bij hen is de im-
pact van de oorlog een geheel andere.
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Geacht VBV-lid, geachte lezer,
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering op zondag 21 maart 2010 . Locatie is zoals gebrui-
kelijk in hotel CASA 400 te Amsterdam. Bij deze beveel ik u de gastsprekers 
Matt Kemp van de Sociale Verzekeringsbank en Hans Dresden van de  
Pensioen en Uitkeringsraad aan. Wij hopen u allen 21 maart aanstaande te 
mogen verwelkomen! Namens het VBV-bestuur, Flory Neter-Polak, voorzitter.

11 uur OPENING
1. Opening Algemene  

Ledenvergadering 
Welkomstwoord en inleiding  
door Flory Neter, voorzitter

2. Ingekomen stukken  
en mededelingen 
Tijdens dit agendapunt zal Flory 
Neter mededelingen doen over  
ontwikkelingen en lopende zaken

3. Notulen 
Goedkeuring notulen jaarvergadering 
2009. Deze notulen zijn integraal op-
genomen in het archief (www.vbvinfo.
nl) en tot eind 2007 waren deze op te 
vragen bij het secretariaat.

4. Verslag penningmeester 
Het financieel verslag van 2009 en  
de begroting van 2010 kunt u op  
aanvraag bij de penningmeester be-
stellen (VBV, Postbus 87594, 1080 JN 
Amsterdam). Ook verkrijgbaar bij de 
balie in de ontvangsthal van CASA 
400. 

5. Verslag kascontrolecommissie
6. Decharge bestuur
7. Benoeming  

kascontrolecommissie 2010
8. Vaststelling contributie
9. Verkiezing bestuursleden 

Kandidaten en tegenkandidaten die-
nen schriftelijk, ondertekend door de 
kandidaat alsmede door vijf VBV-le-
den uiterlijk een week voor de ver-
gadering te worden aangemeld. Voor 
adressering zie colofon. 
(Meer informatie betreffende verkie-
zing bestuurslden vindt u na punt 12 
van deze Agenda)

10. Toelichting
van de voorzitter en andere bestuurs-

leden over de komende acties van het 
VBV.

11. Rondvraag
12. Huishoudelijke mededelingen 

Sluiting  van de vergadering  
(uiterlijk 12.30 uur)

Verkiezing bestuursleden
Volgens het rooster van aftreden 
zijn aan de beurt Gerrie Goudeket-
ting en Wil Groen. Beiden stellen 
zich opnieuw herkiesbaar.

Lily van de Bergh heeft, nadat zij acht jaar 
bestuursverantwoordelijkheid heeft ge-
dragen, aangegeven dat zij jammer genoeg 
op dit moment geen tijd heeft om zich 
verder in te zetten voor het VBV.
Wij zijn haar zeer dankbaar voor de ener-
gie die zij al die jaren in de bestuurswerk-
zaamheden heeft gestoken en zullen haar 
node missen.

Wij hadden nog hoop dat Cees Michels 
weer terug zou komen, maar zijn con-
ditie laat het niet toe om alle verplich-
tingen behorende bij de bestuursverant-
woordelijkheden op regelmatige basis 
weer op zich te nemen. Wel heeft hij toe-
gezegd dat wij altijd van zijn expertise ge-
bruik kunnen maken. Het bestuur onder-
houdt zowel met Lily van de Bergh als met 
Cees Michels regelmatig contact. Het be-
stuur heeft inmiddels op een heel plezie-
rige wijze afscheid kunnen nemen van Lily 
en Cees.
 
Intensief werd er gezocht naar nieuwe be-
stuursleden die in de vacatures zouden 
kunnen voorzien. De werkzaamheden blij-
ken in de loop der jaren er niet minder 
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op te zijn worden. Drie nieuwe mensen 
werden gevonden; zij zijn bereid om zich 
weer volledig voor de hele doelgroep in 
te zetten. Het nieuwe vrouwelijke aspi-
rant-lid heeft nog maar net haar com-
merciële loopbaan afgesloten. De twee 
mannelijke aspirant-leden komen uit de 
‘stallen’ van de PUR en nemen hun uitge-
breide en specifieke kennis op het gebied 
van de oorlogswetten mee.
 
John Hameleers 

ex-medewerker van 
de PUR heeft zich be-
reid 
verklaard om zich op 
het gebied van casuïs-
tiek in te zetten voor 
de doelgroep waar de 
leden van het VBV toe 
behoren. John heeft al 

een aantal malen de bestuursvergaderin-
gen bijgewoond.
 
Ook Arthur de Ruiter is ex-medewer-

ker van de PUR. Hij 
heeft een belangrijk 
deel van zijn loopbaan 
binnen deze organisa-
tie gewerkt. Begonnen 
is hij ooit op de afde-
ling van de teveel uit-
gekeerde bedragen 
bij de Stichting 40-45. 

Vanaf 1989 was hij medewerker bij de af-
deling Bezwaar en Beroep van de PUR. 
De laatste jaren was hij werkzaam als 
medewerker op de afdeling Bureau Cli-
entenservice van de PUR.
Zowel John Hameleers als Arthur de 
Ruiter zijn uiteraard zeer goed ingewerkt 
in de materie en het VBV mag zich geluk-
kig prijzen dat zij bereid zijn hun kennis 
en expertise in te zetten voor de doel-
groep van WO-II overlevenden.
 
Hetty Gazan is de secretaris die het 

bestuur al zo lang 
ontbeerde. Jarenlang 
is Hetty werkzaam 
geweest in het be-
drijfsleven; met haar 
kennis en ervaring is 
zij de juiste vrouw op 
de juiste plaats binnen 
het VBV-bestuur. Dat 

is inmiddels al gebleken want zij heeft 
reeds op meer dan voortreffelijke wij-
ze het logistieke en organisatorische deel 
van de receptie op de Kanselarij van de 
Duitse Ambassade op zich genomen en 
afgehandeld.
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Het VBV-bestuur is zeer verheugd dat 
het Ministerie van Financiën uiteindelijk 
heeft besloten om het VBV aan te mer-
ken als Algemeen Nut Beogende Instel-
ling (ANBI) en wel met terugwerkende 
kracht vanaf 01-01-2008.
De VBV-bestuurders, Flory Neter en 
Gerrie Goudeketting, hebben met alle 
argumenten in woord en geschrift de 
Belastingdienst en ten slotte het Minis-
terie van Financiën tot in de hoogste 
instantie weten te overtuigen. Die in-
spanningen zijn nu met deze terechte 
ANBI-verklaring beloond en bekroond.
Als gevolg van deze ANBI-verklaring 
mogen alle financiële bijdragen en/of 
donaties aan het VBV als gift worden 
beschouwd; deze zijn dan ook aftrek-
baar van de belasting in het jaar waarin 
deze werden afgedragen.
Jammer genoeg heeft dit besluit zo lang 
op zich laten wachten dat de aangifte 
2008 in veel gevallen al werd verzon-
den. U zult dus moeten bezien of het 
zinvol is om alsnog een correctie op die 
aangiften toe te laten passen.
Wel kunt u rekening houden met de 
aangifte 2009 want ook voor dat jaar 
geldt eenzelfde regeling en is iedere af-
dracht aan het VBV als gift aan te mer-
ken.
Voor 2010 gaan nieuwe criteria gelden. 
U wordt tijdig op de hoogte gehouden 
of ook dan het VBV als ANBI kan wor-
den aangemerkt. Het VBV-bestuur gaat 
er op voorhand van uit dan die situatie 
ongewijzigd zal blijven gezien het nog 
steeds geldende algemene nut dat het 
VBV beoogt. De aangifte 2010 gaat ech-
ter pas spelen in 2011.

Belasting en  
aftrekbare giften

Algemene Ledenvergadering  
Zondag 21 maart 2010
11.00 uur

Foto Ellen Lock

Locatie CASA 400 Meeting Facts:
• NS/Amsterdam Amstel en metro-

station op 3 minuten loopafstand
• Goede verbindingen via trein,  

metro en bus
• Makkelijk bereikbaar via de A10 

• www.hotelcasa400.nl

HOTEL CASA400

James Wattstraat 75
1097 DL Amsterdam
Tel +31 (0)20 665 11 71

12.30 LUNCH
Vanaf 12.30 uur staat de lunch klaar voor 
leden die zich daarvoor hebben aange-
meld en genodigden. Bij voldoende plaats 
is het mogelijk introducés mee te bren-
gen. Prijs voor introducés: 15,- euro.
Let wel: Niet-leden dienen deze bedragen 
direct aan de zaal te voldoen.

13.45 uur MIDDAGPROGRAMMA

14.00 ur GASTSPREKERS ALV 2010

Mevrouw Hans Dres-
den (1940) voorzitter 
van het college van de 
Raadkamers PUR.

Hans Dresden is voor 
velen geen onbeken-
de. Als voorzitter 
van het College van 
de Raadskamers ver-
vult zij een belangrijke 
rol bij de Pensioen- 

en Uitkeringsraad. In juli 2009 vroeg de 
staatssecretaris Jet Bussemaker van het 
ministerie van VWS haar als kwartierma-
ker voor het oprichten van de PUR nieu-
we stijl.

15.00 
Matt Kemp 
(1956) is ver-
antwoordelijk 
voor de porte-
feuille onder-
steuning. 
 
Matt Kemp 
begon zijn 
loopbaan als 
beoordelaar bij de SVB. Sinds 1981 heeft 
hij tal van managementfuncties bekleed. 
Hij was onder andere vestigingsdirecteur 
in Eindhoven, Utrecht en Deventer en di-
recteur van kantoor Buitenland. Matt 
Kemp heeft in het bijzonder belangstelling 
voor de mogelijkheden van Human Re-
sources Management (HRM). Volgens zijn 
visie werken de managers HR van de ves-
tigingen ook mee aan nieuw beleid met 
de beleidsadviseurs in Amstelveen. Zodat 
beleid en praktijk nauw op elkaar aanslui-
ten. Tevens is hij de kwartiermaker inza-
ke de overgang PUR/SVB

Zoals gewoonlijk zullen na afloop van de 
middagbijeenkomst enkele functionarissen 
van de PUR aanwezig zijn om uw persoonlij-
ke vragen te beantwoorden. De accomodatie 
zal zodanig zijn dat men ongestoord een  
gesprek kan voeren.
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Belangrijk gegeven was echter dat 
het ambassadeursechtpaar het een 
waardevol idee vond om VBV-le-

den persoonlijk te ontmoeten en zo ken-
nis te kunnen maken met WO-II-over-
levenden; een overigens reeds lang 
gekoesterde en eerder uitgesproken 
wens ging daarmee in vervulling. Bij de 
voorbereidingen bleek dat de ambassa-
deur het ledental anders had ingeschat. 
Het was te optimistisch gedacht dat zo’n 
achthonderd leden met eventuele aan-
hang op passende wijze in de kansela-
rij konden worden ontvangen. Besloten 
werd om uit te gaan van de vaste kern 
van VBV-leden die jaarlijks de algemene 
ledenvergadering bezoekt.
Hetty Gazan -sinds kort betrokken bij 
bestuursactiviteiten- had op voortreffelij-
ke wijze de organisatie en transport naar 
de ambtswoning van de ambassadeur 
voorbereid en geregeld. Vanaf het Stadi-
onplein in Amsterdam vertrok een vol-
le bus die stipt op tijd voor ‘Huis Schuy-
lenburch’ op de Lange Vijverberg in Den 
Haag de mensen afleverde. Dit schitte-
rende gebouw met een even fraaie aan-
kleding bleek een goede basis voor deze 
bijzondere bijeenkomst.
 
Gewaardeerd cadeau 
De ontvangst kreeg diepgang na de in-
leidingen door de ambassadeur en voor-
zitter Flory Neter. De vooraf ingediende 
vragen werden zo ver dat mogelijk was 
uitgebreid beantwoord en de discussie 
over de hot items –waaronder natuurlijk 
de kwesties rond artikel 2- was bijzonder 
geanimeerd.

Aangezien het Flory bekend was dat Tho-
mas Läufer -zelf pianist- muzikaal goed 
is onderlegd, had men uit Israël de par-
tituur en cd’s over laten komen van Me-
chaye Hamethim (Herleving van de do-
den). De Israëlische componist Noam 
Sheriff schreef dit werk in 1985 in op-
dracht van Bernard Bronkhorst als een 
muzikaal monument om de slachtoffers 
van de Holocaust en de bouwers van Is-
raël te gedenken. Voor het eerst werd dit 
in 1987 uitgevoerd ter gelegenheid van 
vier eeuwen Waterlooplein.
 
Aanzet voor nieuwe acties
Tijdens de geheel door mevrouw Läufer 
verzorgde lunch nam de ambassadeur de 
tijd om met velen van de aanwezigen nog 
eens persoonlijk van gedachten te wisse-
len. Mede als gevolg van de vele vragen, 
de discussie en de persoonlijke gesprek-
ken werd besloten dat Flory Neter met 
Wil Groen de ambassadeur op korte ter-
mijn zullen ontmoeten om verder acties 
ondermeer naar de Bundestag, het par-
lement van de Bondsrepubliek Duitsland, 
voor te bereiden.
Ook uit alle reacties naderhand bleek 
grote waardering voor dit initiatief van 
ambassadeur en VBV-bestuur om elkaar 
op deze informele wijze te kunnen ont-
moeten en met elkaar in gesprek te ko-
men.

Duitse ambassadeur ontvangt VBV 
Enige maanden terug namen 
de Duitse ambassadeur,  Tho-
mas Läufer, tezamen met zijn 
echtgenote het initiatief om de 
leden van het VBV uit te no-
digen voor een ontvangst. Op 
deze wijze wilde de heer Läufer 
graag kennis maken met VBV-
leden om te horen wat er in die 
geledingen bij de mensen zelf 
leeft. Mede daardoor ook hoop-
te hij een nog beter begrip en 
meer inzicht te krijgen en via 
discussie zou ook het uitdragen 
van ideeën met onderbouwing 
naar de Duitse overheid worden 
vergemakkelijkt.

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 

> Links de heer en mevrouw Läufer met Flory Neter.
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Aanvragen notulen?  
netpol@zonnet.nl of fax 020 - 673 32 33
www.vbvinfo.nl
info@vbvinfo.nl

1. Bent u in Nederland als jood  
vervolgd gedurende WO-II?
• Ja > Ga naar vraag 2.
• Nee > Niet gerechtigd.

2. Is uw inkomen lager dan  
$ 16.000,- (€10.757,02) per jaar?
Nb: Niet tot het inkomen worden gere-
kend: uitkering WUV, en staatsouder-
domspensioen zoals AOW en/of ande-
re pensioenen.
• Uw inkomen is lager dan boven 
aangegeven > Ga naar vraag 3.
• Uw inkomen is hoger dan boven 
aangegeven  > Niet gerechtigd.

3. Is uw vermogen minder dan  
$ 500.000,- (€336.157,-)?
Nb: Niet tot vermogen wordt gerekend 
het door u zelf bewoonde eigen huis.
• Uw vermogen is minder dan hier-
boven aangegeven > Ga naar vraag 4.
• Uw vermogen is meer dan zojuist 
aangegeven > Niet gerechtigd.

4. Bent u overlevende van een  
concentratiekamp?
• Ja. U kunt hier stoppen; 
u bent gerechtigd voor een uitkering 
volgens Art.2. 
• Nee > Ga naar vraag 5.

Uitkering Artikel 2 in zeven vragen
Het VBV wordt nog steeds veelvuldig geraadpleegd over de uitkering 
in het kader van het zogenaamde artikel 2; een uitkering die door de 
Claims Conference (CC) wordt verzorgd. Aanvragen worden ingediend via 
de hoofdvestiging in New York of via de afdeling van de CC in Frankfurt.

5. Bent u 18 maanden of langer  
ondergedoken geweest?
• 18 maanden of langer >  
Ga naar vraag 6. 
• Korter dan 18 maanden?   
> Niet gerechtigd.

6. Was u in april/mei 1942 zes jaar  
of ouder en dus verplicht tot het 
dragen van een ster?
• Ouder dan zes jaar > Naar vraag 7.
• Jonger dan zes jaar: U kunt hier stop-
pen; u bent gerechtigd voor een uitke-
ring volgens Art.2 tenzij u abusievelijk 
toch ‘sterregeld’ (via CADSU) kreeg uit-
gekeerd. In dat geval bent u niet gerech-
tigd.

7. Heeft u van de CADSU (Centraal  
Afwikkelingsbureau Duitse Scha-
de-Uitkeringen) geld ontvangen als 
compensatie voor het dragen van 
een ster? Ook wel ‘sterregeld’  
genoemd.
• Geen sterregeld ontvangen:  
U kunt hier stoppen; u bent gerechtigd 
voor een uitkering volgens Art.2.
• Wel sterrengeld ontvangen > Niet 
gerechtigd (totdat de Duitse overheid de 
voorwaarden wijzigt) 
 

Het VBV-bestuur adviseert zeker in deze 
laatste twee gevallen van afwijzing toch een 
aanvraag in te dienen zodat u in aanmerking 
kunt komen voor een Artikel 2-uitkering als 
de criteria worden gewijzigd. Met name voor 
mensen die als wees of half-wees (indien één 
of beide ouders werden vermoord) de WO II 
overleefden, heeft het VBV goede hoop dat 
er wijziging komt in de criteria.
Ook bij de CC is men, dankzij het bezoek 
van het VBV aan de CC-directie in New York, 
doordrongen van het wringen van de criteria. 
Met neemt dit mee in de onderhandelingen.

Het blijkt telkens weer dat de criteria zoals die ondermeer op de website van de CC 
worden vermeld verwarring kunnen veroorzaken of niet worden begrepen. Ook datge-
ne wat in de verschillende media is geschreven, brengt voor veel mensen niet altijd vol-
doende duidelijkheid. Het is om die reden dat de redactie van VBV-INFO een zo een-
voudig mogelijk schema heeft opgesteld. Aan de hand hiervan kan een ieder eenvoudig 
bepalen of hij/zij recht heeft op een uitkering volgens Artikel 2.

Houd het volgende in het oog
De door de CC vermelde bedragen zijn vastgesteld in US-dollars; houd dus rekening 
met de omrekening naar een andere valuta, zoals bijvoorbeeld naar euro’s. De dollar-
koers kan variëren en de hoogte van op te geven bedragen is dus afhankelijk van de da-
tum waarop de financiële gegevens moeten worden ingediend.

Veranderingen in de voorwaarden
Wijzigingen in de criteria van welke aard dan ook worden zo snel mogelijk bekend ge-
maakt ondermeer via een publicatie op de VBV-website. Vanzelfsprekend worden dan 
ook de onderstaande vragen aangepast aan de laatste en nieuwste gegevens.

Eenvoudig schema voor de bepaling van het 
recht op een Artikel-2-uitkering


