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VBV-bijeenkomst in
Tel Aviv bij Stichting Elah
Ieder jaar worden de in Israël wonende leden van het VBV
door Flory geïnformeerd over belangrijke lopende zaken in
Israël, uitkomsten van medische onderzoeken, uitkeringen
uit Duitsland en/of via de SVB en belastingzaken.
Informatie
inzake
belastingheffing over uitkeringen vanuit
Nederland in het bijzonder AOW.
De SVB/PUR schrijft hierover:
Oorlogsgetroffenen behouden AOWrechten
Het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid heeft op 8 december
2015 een nieuwsbericht gepubliceerd
over volledige AOW-rechten voor oorlogsgetroffenen; zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/12/08/
volledige-aow-rechten-voor- oorlogsgetroffenen

lijk) erkend oorlogsslachtoffer zijn (lees:
geen V&O-klant zijn) en zich na 1 januari 2016 in door Israël bezet gebied vestigen gelden dezelfde rechten als voor
AOW'ers in andere gebieden waar Nederland ook geen verdragsrelatie mee
heeft. Zij krijgen in alle situaties een uitkering volgens de norm voor gehuwden. Een
nieuwe AOW'er is daarbij iemand die op
of na 1 januari 2016 verhuist naar door Israël bezet gebied of daar op 1 januari 2016
al woont maar na die datum de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt of waarbij er een
verandering in de huishoudsituatie optreedt.

Effecten op pensioenen en uitkeringen
voor V&O
Deze wijziging in de AOW heeft geen directe gevolgen voor pensioenen en uitkeringen voor V&O. De AOW blijft bij
de verhuizing ongewijzigd of wordt verhoogd. Daar dit een verhoging van een
bestaande inkomstenbron betreft, is er
geen aanleiding voor een nieuwe vaststelling. Bij een nieuwe vaststelling om een
andere reden kan het natuurlijk wel effect
hebben. Effecten op AOW voor mensen
die geen oorlogsslachtoffer zijn
Voor nieuwe AOW'ers die geen (wette-

Belastingheffing
Voor de belastingheffing komt er een verandering. Er is een verschil tussen:
1. Mensen die na 31 december 2015 gaan
wonen in de Westelijke Jordaanoever,
Golan, Gaza-strook of Oost-Jeruzalem
mensen die op 31 december 2015 wonen in de Westelijke Jordaanoever, Golan, Gaza-strook of Oost-Jeruzalem
2. Voor mensen die na 31 december 2015
gaan wonen in de Westelijke Jordaanoever, Golan, Gaza-strook of Oost-Jeruzalem moeten wij loonheffing gaan inhouden.
> lees verder op pagina 3

> ALV: zondag 20 maart 2016.

Aanvang 10.45 uur. CASA 400 in Amsterdam.
> Vul snel de bijgesloten KAART in! En meldt u aan voor
deelname algemene ledenvergadering en/of lunch op zondag 20 maart 2016. Lunch voor leden en introducees 10,euro per persoon. Vul daarom de bijgesloten kaart in en
doe deze vandaag nog voldoende gefrankeerd op de post
(maar voor 10 maart 2015).
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‘Israëliërs of joden?’
Naar aanleiding van opmerkingen
die het bestuur gedurende de laatste paar maanden hebben bereikt
is besloten een brief te sturen aan
de Nederlandse pers; te weten
het ANP, NOS, Genootschap van
Hoofdredacteuren en de NVJ
(Nederlandse vereniging van
Journalisten).
De VBV-brief is gepubliceerd in
VBV-INFO nr 92 (vbvinfo.nl/
magazine); hieronder de ontvangen
antwoorden:
Brief/antwoord hoofdredacteur
NOS Nieuws, 23 september 2015
Geachte Mevrouw Neter,
Dank voor uw brief, u schrijf niet
precies welk bericht van de NOS
u bedoelt, maar hoogstwaarschijnlijk betreft het dit artikel (http://
n o s . n l / a r t i k e l / 2 0 5 0 4 24 - e e r s t e israelier-zonder-proces-vast-na-aanslag-op-palestijns-kind.html):
… Eerste Israëliër zonder proces vast na aanslag op Palestijns
kind.
In Israël is het voor het eerst een jood vastgezet zonder vorm van proces. Tot op heden kon dat alleen met Palestijnen maar
begin deze week maakte het kabinet het
ook mogelijk voor joodse verdachten. Dat
besluit werd genomen vanwege een aanslag op een Palestijns huis waarbij een jongetje van 18 maanden om het leven kwam.
De arrestant, een kolonist op de Westelijke Jordaanoever, heeft zes maanden ‘administratieve detentie’ opgelegd gekregen omdat hij verdacht wordt van gewelddadigheden. Ook zou hij deel uitmaken
van een joodse terreurgroep. Of hij specifiek wordt verdacht van de aanslag op het
huis van het omgekomen kind is onduidelijk. Maandag kondigde Israël ook aan hardere verhoormethosdes te gaan toepassen
om joods extremisme tegen te gaan. Mi> lees verder op pagina 2
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nister Gilad Erdan van Binnenlandse Zaken
zei dat verdachten onder meer hard door elkaar geschud mogen worden bij verhoren.
Premier Nethanyahu noemde de aanslag in
douma waarbij vorige week het Parlestijnse
kind omkwam een terreurdaad. Hij beloofde er alles aan te zullen doen om de verantwoordelijken te pakken te krijgen. In het
huis waar het kind woonde, werden brandbommen naar binnen gegooid. De ouders en
broertje van het dodelijke slachtoffer raakten ernstig gewond …
U schrijft dat u het gebruik van het
woord jood in deze fout vindt, het niet
ter zake doet en geen recht doet aan de
regels van de journalistieke objectiviteit.
Ik heb er nog eens rustig naar gekeken
en mijn conclusie is, dat het gebruik van
het woord jood in deze context juist buitengewoon relevant is en dat vermelding
noodzakelijk en zeer gepast is. Graag leg
ik u uit hoe ik tot deze conclusie kom.
Uitgangspunt van onze berichtgeving is
altijd, dat we proberen zo feitelijk mogelijk te zijn en dat we die feiten en omstandigheden vermelden die relevant
zijn. In dit geval is de joodse achtergrond
relevant. Sterker: de religieuze achtergrond van betrokkene behoeft vermelding om het bericht te kunnen begrijpen:
- Het betreft een kolonist. Dus iemand
die vanuit zijn religieuze overtuiging op
de Westleijke Jordaanoever woont,
- Hij is bestraft wegens gewelddadigheden en zou deel uitmaken van een joodse terreurgroep,
- Het Israëlisch kabinet kondigde als reactie op zijn daad aan hardere verhoormethodes te gaan toepassen om joods
extremisme tegen te gaan. Minister van
defensie Ya’alon zei daarbij letterlijk dat
Israël niet toestaat “Jewish terrorists to
harm Palestinians in the West Bank.”
Anders gezegd: het bericht zou onbegrijpelijk worden als we zouden weglaten
dat het een jood betreft. Want waarom
zou het kabinet anders tot deze maatregelen hebben besloten?
Ik kan me goed voorstelllen dat u zich
zorgen maakt over de positie van joden in Israël en daarbuiten, maar dat
kan voor ons geen reden zijn in onze berichtgeving feiten, die op dat moment
(zeer) relevant zijn achterwege te laten.
Daarmee zouden we de werkelijkheid en
de kern van onze publieke taak schaden.
U vraagt mij uw standpunt bij de leden
van het Genootschap van Hoofdredacteuren onder de aandacht te brengen. Ik
hoop dat u er begrip voor heeft, dat ik
daar niet op in kan gaan. Het Genoot2
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schap ziet zichzelf als belangenbehartiger van de journalistiek in het algemeen.
Tegen die achtergrond is het binnen het
Genootschap niet de gewoonte en niet
gepast dat het bestuur specifieke standpunten van de maatschappelijke groeperingen verspreidt.
Ik hoop dat ik u zo wat meer inzcht heb
gegeven in onze afwegingen en wens u
alle goeds.
Met vriendelijke groet,
Marcel Gelauff,
Hoofdredacteur NOS Nieuws.
Brief/antwoord van de Hoofdredacteur van Villamedia (NVJ)
Beste Henry,
Dank voor je mail en bijlagen. Op je verzoek kan ik niet in gaan. Ons tijdschrift
heeft geen plaats voor dergelijke oproepen. De oproep vind ik ook niet geschikt
als opiniestuk op onze site.
Als ik de brief van Marcel Gelauff goed
lees, is er discussie mogelijk of het voorbeeld van de Israëlisch/joodse dader in
dit geval wel zo sterk is. In zijn algemeenheid denk ik dat de meeste redacties net
zo met de problematiek omgaan als Gelauff beschrijft. Dat ligt vast in stijlboeken en media die zijn aangesloten bij de
Raad voor de Journalistiek kunnen gehouden worden aan de leidraad. Die bepaalt: In publicaties worden de etnische
afkomst, nationaliteit, ras, religie en seksuele geaardheid van groepen en personen alleen dan vermeld wanneer dit nodig wordt geacht voor een goed begrip
van de feiten en omstandigheden waarover wordt bericht.
Dus als er echt structureel de fout wordt
ingegaan, misschien ook wel met andere nationaliteiten of geloven, dan melden we dat zeker. In de vorm van een
nieuwsbericht of opinie.
Met vriendelijke groet,
Dolf Rogmans
Noot van de redactie
Deze richtlijnen gelden voor alle journalisten in Nederland en afwijkende uitingen worden beoordeeld door de Raad
van de Journalistiek, waar iedere ingezetene een klacht kan indienen of advies
inwinnen. Van het ANP hebben wij geen
reactie ontvangen.

Asterdorp nu ook
op Getto-lijst
Direct na afloop van het overleg vorig jaar
waarbij drie Joodse wijken van Amsterdam als getto werden erkend, bleek dat
in de opwinding was vergeten om Asterdorp (Amsterdam Noord) aan te kaarten.
Ook Asterdorp, met de karakteristieken
van een echt en ommuurd getto, verdiende - niet alleen in de ogen van het VBV deze erkenning.
“In 1941 werd Asterdorp door de Duitsers in bezit genomen en eerst gebruikt
om merendeels Duitstalige gevluchte joden, die eerst in het Gooi waren gehuisvest, onder te brengen. Nadat zij waren
weggevoerd was er plek voor rond 240
joodse Amsterdammers, die uiteindelijk
ook naar Westerbork werden getransporteerd. Uit deze periode stamt de bijnaam “Klein Westerbork” voor dit complex”.
Deze tekortkoming werd goed gemaakt
door Asterdorp in een later stadium in te
brengen. Het VBV werd daarbij geholpen
door cineaste Saskia van den Heuvel, een
van of misschien wel dé expert op het gebied ‘Asterdorp’.
Asterdorp staat nu officieel op de lijst van
getto’s. Niet iets om vrolijk van te worden, maar wel correct in het kader van
historisch besef. De geschiedenis en de
status van Asterdorp kan niet meer aan
het historisch oog worden onttrokken.
[ Meer over Asterdorp op:
http://www.ilovenoord.nl/2013/10/het-eindevan-de-wereld/ ]
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Voor iedereen die op 31 december 2015
in deze gebieden woont, geldt dat de SVB
de loonheffing door middel van eindheffing gaat afdragen. De betrokkenen behouden dus een uitkering waarop geen
loonheffing wordt ingehouden.
Aanvragen van gettopensioen
voor nog levende personen
of erfgenamen van
overleden rechthebbenden
Het gettopensioen dat moet worden gezien als ouderdomspensioen en te vergelijken is met AOW en Bituach Leumi kan
worden aangevraagd voor personen die
aannemelijk kunnen maken dat zij vrijwillig hebben gewerkt in een getto dat door
het Naziregime was ingesteld. Begin 2013
is door het VBV bewerkstelligd dat ook
Amsterdam als getto werd erkend en
werd toegevoegd aan de officiële lijst van
door Duitsland erkende getto’s. De bijzondere omstandigheden in Nazi getto’s
maken het aannemelijk dat kinderen vanaf 6 jaar enig zelfstandig werk kunnen hebben verricht.
• Dit betekent dat de geboortedatum van
aanvragers in zijn algemeenheid moet
liggen vóór 1937.
• Verder wordt bewijs gevraagd dat ouderdomspensioen zoals AOW en Bituach Leumi (doorgaans vanaf 65jaar) is
aangevraagd of is verkregen.
• SVB/PUR heeft bepaald dat dit gettopensioen niet zal worden gekort op
een uitkering WUV.
• De Duitse wetgeving heeft verder bepaald dat het gettopensioen met terugwerkende wordt uitgekeerd vanaf het
65ste levensjaar. Deze terugwerkende
kracht gaat echter niet verder dan tot
1997. Voor vrouwelijke aanvragers geldt
boven- dien dat voor elk kind dat vóór
1950 werd geboren mogelijk nog moederrente kan worden aangevraagd.
Voor erfgenamen van overleden personen die rechthebbend zouden zijn geweest, geldt:
• Er kan worden aangevraagd indien de
rechthebbende persoon is overleden na
juni 2002.
• Een verklaring van erfrecht is gewenst.

• Er is recht op het niet uitgekeerde pensioenbedrag tot datum overlijden.
• Alleen voor weduwe of weduwnaar is
er recht op een percentage van het pensioen zelf.
Aangezien het VBV niet de expertise in
huis heeft worden aanvragers geadviseerd
om zich te laten begeleiden door het in
deze materie gespecialiseerde advocatenkantoor. Zij begeleiden de gehele aanvraag,
adviseren en controleren of uitkeringen
juist werden berekend.
Advocatenkantoor
E. Weber, Levinstein
Tower, Menachem
Begin Road 23,
Tel Aviv 66184, ISRAËL.
Neem daartoe contact
op met Dvora Zaeh van
dit kantoor via emailadres:
dvora_zaeh@wyf-law.com (kopiëren en
plakken in het eigen e-mailprogramma).
Aanvullende uitkering ILS850
door Israëlisch overheid
Besproken en uitgelegd wordt hoe het rumoer is ontstaan rondom deze uitkeringen met krantenberichten, radio-interviews, enz. Het betreft hier een aanvullende uitkering van ILS850,- voor personen die een artikel 2 uitkering ontvangen
van de Claims Conference.
Flory heeft direct contact opgenomen
met het hoofd van Bureau Cliëntenservice van de SVB in Nederland en informatie ingewonnen. Gemeld wordt dat er
overleg plaats vindt op korte termijn onder meer over hoe moet worden omgegaan met deze uitkering in samenhang met
uitkeringen WUV. Vooralsnog was korten
op een WUV-uitkering niet aan de orde
maar verwarrende en onjuiste informatie
vanuit het veld heeft de Israëlisch overheid voorlopig doen besluiten om deze
uitkering niet meer te betalen aan personen die vanuit Nederland een WUV-uitkering ontvangen. Bepalend voor de opstelling van SVB/PUR zou kunnen zijn dat
Israël deze aanvul- lende uitkering benoemt als voorziening waardoor deze bedragen niet zijn te zien als uitkering.

Bejaardentehuizen
Bij opname van WUV-uitkeringsgerechtigden in bejaardentehuizen zoals Beth Juliana en Beth Joles geldt dat indien men
gezond was bij plaatsing extra kosten
worden vergoed als er na opname verpleging nodig is. Het simpele advies luidt dan
ook om ‘lopend’ te worden opgenomen.
Was er voordien al verpleging dan worden deze extra kosten in het bejaardentehuis echter niet vergoed.
Flory zal zich over deze kwestie nog nader laten informeren door bureau Cliëntenservice van SVB/PUR.
Wetenschap, erfelijke factoren en invloeden van stress
Flory geeft uitleg over invloeden van
stress op een foetus waar tweede en ook
late eer- ste generatie mee heeft te maken. Wetenschappelijk is inmiddels vastgesteld –onder meer door de Israëlische Staatscommissie- dat stress tijdens
de zwangerschap grote en doorgaans blijvend van invloed zijn op het kind en later de volwassene. Causaliteit van latere
gebreken in de gezondheid komen daarbij
kijken. Zo is ook osteoporose recent als
causaal erkend. Tijdens de komende jaarvergadering van het VBV eind maart 2016
zal tijdens het middagprogramma onder
meer aandacht worden besteed aan dit
soort onderwerpen.

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

3
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Verwarring WO-II-overlevenden

Nederlandse
ambassade Israël
corrigeert krantenbericht WUV
Een publicatie met onjuistheden in de Jerusalem Post veroorzaakte nogal wat verwarring en opschudding bij veel WO-II
overlevenden die een uitkering ontvangen
in het kader van de Nederlandse oorlogswetten, in het bijzonder de WUV (Wet
Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers). De
Nederlandse Ambassade in Tel Aviv die
ook de afdeling V&O van de SVB vertegenwoordigt, heeft direct gereageerd via
een publicatie op haar website:
“… Onjuiste berichtgeving rond uitkeringen aan Nederlandse oorlogsgetroffenen
Berichtgevingen in de Israëlische pers van
02/02/2016 maken melding van het stopzetten van uitkeringen aan Nederlandse
oorlogsslachtoffers in Israël door de Nederlandse overheid. Deze berichten zijn
onjuist. Het is geenszins het voornemen
van de Nederlandse overheid om deze
uitkeringen te stoppen. De kwestie waar
het hier om gaat is het mogelijk korten op
de WUV uitkering van de aanvullende betaling die Holocaust overlevenden in Israël
sinds juni 2014 maandelijks ontvangen van
de Israëlische overheid. Hier is nog geen
definitieve besluitvorming over afgerond
daar overleg met de Israëlische autoriteiten nog plaatsvindt…”.
Inmiddels is deze zaak opgelost.
[ Door redactie VBV-INFO (03-02-2016) ]

Even voorstellen
Wij stellen aan u voor aspirant bestuurslid Joop Metz. Hij is geboren in 1938 en
oorlogswees. In zijn werkzame leven is hij
onder meer actief geweest als verkoper
van verpakkingsmaterialen. Ook heeft hij
zich als vrijwilliger een aantal jaren ingezet
voor JMW. Hij noemt zichzelf een ‘brandjesblusser’ en heeft dat bij zijn eerste actie voor het VBV duidelijk waar gemaakt.
Joop is bereid om een deel van de aanvragen voor het gettopensioen op zich te nemen en daarmee Flory te ontlasten.

Artikel 2 uitkeringen
volledig heffingsvrij!
In het nieuwsartikel op deze website
van 15 september jl. en in het VBV-INFO Najaar 2015 werd de verwachting
uitgesproken dat Artikel-2 uitkeringen
binnenkort niet alleen vrij van inkomstenbelasting, maar ook vrij zouden zijn
van premieheffingen volksverzekeringen. Het betreffende wetsontwerp als
deel van de belastingwetgeving voor het
thans lopende jaar lag klaar om door het
parlement te worden aangenomen.
VBV-lid Nico Velleman hield de beraadslagingen van het parlement nauwlettend in de gaten en deelde ons eind vorig jaar al mee dat het belastingplan 2016
waaronder Wetsvoorstel 34303 (vrijstelling uitkering Art.2 fonds) op 22 december 2015 in zijn geheel was aangenomen. Publicatie daarvan volgt uiteraard

in de Staatscourant, met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2016!
Parlementsleden, media, fiscalisten
en VBV-leden hebben samen met het
VBV-bestuur jarenlang deze kwestie
telkens weer aanhangig gemaakt. Het
VBV-bestuur is dan ook verheugd dat
er een eind is gekomen aan een wringende situatie waarbij vele holocaustoverlevenden nauwelijks tot geen profijt
hadden van deze ondersteuning, die feitelijk werd gefinancierd vanuit de Duitse staatskas door de Duitse belastingbetaler.
Vragen over deze aanpassing in de belastingwet en hoe daarmee om te gaan, kunt
u voorleggen aan het VBV. Stuur uw vragen
aan info@vbvinfo.nl.

Sprekers en artiesten 4 & 5 mei bekend

Hella de Jonge, burgemeester
Ahmed Aboutaleb en Thomas
Erdbrink spreken tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei en de
Viering van de Bevrijding op 5 mei,
die worden georganiseerd door
het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
4
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Hella de Jonge: 4 mei-voordracht
Auteur en kunstenares Hella de Jonge
houdt dit jaar de 4 mei-voordracht tijdens
de herdenkings- bijeenkomst in de Nieuwe
Kerk. Deze bijeenkomst vindt plaats voorafgaand aan de herdenking bij het Nationaal Monument op de Dam. De NOS zendt
het programma live uit op NPO 2.

Thomas Erdbrink: 5 mei-lezing
De dag begint ’s ochtends in Groningen
met de 5 mei-lezing door Thomas Erdbrink. Premier Rutte ontsteekt het Bevrijdingsvuur en geeft daarmee het startsein
voor alle festiviteiten in het land. Aansluitend treedt Ali B op, om daarna door te
gaan naar het 5 mei-concert.

Ahmed Aboutaleb: toespraak op de Dam
Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam
houdt de toespraak op de Dam bij het Nationaal Monument. Deze toespraak volgt
na de twee minuten stilte en het gedicht
voorgedragen door de winnaar van de
wedstrijd Dichter bij 4 Mei.

Het 5 mei-concert met het Radio Filharmonisch Orkest en o.a. Ali B, Paul de Munnik
en Hadewych Minis
Bevrijdingsdag wordt
feestelijk afgesloten
met het 5 mei-concert op de Amstel.

Van de voorzitter | Flory Neter
Zoals gebruikelijk houden
wij onze jaarvergadering
op zondag 20 maart in Casa
400. Wij proberen er een
fraaie dag van te maken vol
informatie, gezelligheid,
lekker eten en warmte.
Uiteraard rekenen wij weer
op u. Op de achterpagina
van deze VBV-INFO vindt
JMW verleent geen hulp meer buiten u alle gegevens.
De toekomst van het VBV
Wij zijn nu nog een goed georganiseerde en adequaat werkende organisatie,
maar de realiteit dwingt ons wel om de
toekomst te analyseren. Niet alleen onze
leden worden ouder maar ook de bestuursleden. Wij zijn als bestuur daarom
bezig hoe wij onze organisatie up to date
kunnen houden en hoe wij de problemen
die op ons af komen kunnen blijven hanteren.

Amsterdam met als gevolg dat deze mensen zich tot ons wenden. Het afgelopen
jaar hebben wij gefungeerd als een sociale hulpverlenende organisatie. Wij doen
ons uiterste best om een ieder zo goed
mogelijk van dienst te zijn, maar wij hebben te weinig mensen, zijn niet gesubsidieerd en doen dit uit gevoel van medemenselijkheid. En wij zijn hiervoor niet
opgeleid! Dat is eigenlijk niet te doen.
VBV, JMW en de Mediene
Hans Vuijsje schrijft over deze problematiek die beeldend is voor de nijpende situatie buiten Amsterdam:
“De subsidies van de Claims Conference
worden alleen gegeven aan organisaties zoals JMW die zich specifiek richten op oorlogsgetroffenen. JMW is echter organisatorisch alleen in staat om thuiszorg te bieden
aan degenen die in Amsterdam e.o. wonen.
Niet aan de Mediene. Dat is zonder meer
triest, maar een feit. De andere kant is dat
wij in ieder geval die mensen in Amsterdam
e.o. wel kunnen ondersteunen!
Mochten er niettemin mogelijkheden komen
om meer naar vervolgingsslachtoffers in de
Mediene te doen, dan zullen wij die gelegenheid zeker aangrijpen.
In maart verwacht ik een delegatie van de
Claims Conference bij JMW. Ik zal dan zeker in gesprek gaan over mogelijkheden om
geld/middelen in te zetten voor vervolgingsslachtoffers in de Mediene.”
Nog even enkele getallen zoals wij die interpreteren aan de hand van ons eigen
ledenbestand.
Wij hebben op dit moment 549 leden
en abonnees van de website. Van deze
abonnees hebben wij geen adressen, alleen emailadressen, waardoor wij niet
kunnen zien of het echtparen of alleenstaanden zijn. Van deze adressen bevinden zich 482 in Nederland, waarvan 229
in de regio Amsterdam. Kijkend naar de
polls van landelijke onderzoeken is ons

aantal redelijk representatief. JMW vermeldt zelf in het jaarverslag 2013 dat zij
aan 477 mensen thuiszorg verleent, maar
alleen in de regio Amsterdam!
Dat betekent dus dat 54% van onze leden geen aanspraak kan maken op de
voorzieningen die de CC beoogt.
Ik hoop vurig dat na het bezoek van de
delegatie van de Claims Conference in
maart ook de leden in de Mediene kunnen profiteren van de bedoelde voorzieningen, want die moeten voor de mensen
in Amsterdam - met de nu al beschikbare
budgetten - uitstekend zijn!
Gettofonds en Pensioen
In het afgelopen jaar hebben 238 personen via ons en de firma Weber deze
voorzieningen aangevraagd. Vrijwel alle
aanvragen zijn of worden gehonoreerd.

> Flory overlegt op het kantoor van Weber.

Hieronder veel erfgenamen van rechthebbenden die na juni 2002 zijn overleden. Ook in die categorie slagen veel aanvragen. De moeilijkheid blijft altijd dat als
niet de rechthebbende maar zijn of haar

erfgenaam de aanvraag doet, de verklaring over het werk en vervolging uit de
tweede hand komt. Vader/moeder moet
dan wel aantoonbaar in Amsterdam hebben gewoond in de jaren1941 tot en met
1943 en aantoonbaar hebben gewerkt.
Nog even duidelijk de criteria voor aanvragen op een rijtje;
• Overlevenden van de Shoah die in Amsterdam hebben gewerkt tussen september 1941 tot september 1943.
• Echtgenoten van na juni 2002 overleden overlevenden van de Shoah.
• Rechtsopvolgers/erfgenamen van na
juni 2002 overleden overlevenden.
Erfgenamen kunnen recht hebben op:
• Het Gettopensioen van de overleden
rechthebbende vanaf 07-1997 tot de
datum van overlijden na juni 2002.
• Of als man/vrouw voor Gettopensioen vanaf juni 1997 tot het overlijden
na juni 2002.
• Of als man/vrouw voor het weduweof weduwnaarspensioen van de overleden rechthebbende.
Uiteraard kunt u hierover contact opnemen met het VBV.
Fiscalisering Artikel 2
Parlementsleden, media, fiscalisten
en VBV-leden hebben samen met het
VBV-bestuur jarenlang de kwestie over
de fiscalisering van Artikel 2 telkens weer
aanhangig gemaakt. Het VBV-bestuur is
dan ook verheugd dat er een eind is gekomen aan een wringende situatie waarbij vele holocaustoverlevenden nauwelijks tot geen profijt hadden van deze ondersteuning, die feitelijk werd gefinancierd vanuit de Duitse staatskas door de
Duitse belastingbetaler.
Vragen over deze aanpassing in de belastingwet en hoe daarmee om te gaan,
kunt u voorleggen aan het VBV. Stuur uw
vragen aan info@vbvinfo.nl
Gastspreker Jacques Bart
Onze gastspreker, de wetenschapper en
cardioloog, Jacques Bart zal ons vertellen
wat er gebeurt met het genetisch materiaal van de mens als hij/zij langdurig wordt
blootgesteld aan stress.
Om te eindigen zoals ik ben begonnen.
Ik hoop u allen te zien op onze jaarvergadering op zondag 20 maart.
5
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Kamer legt Van Rijn het vuur aan
de schenen over lange wachtlijsten
in verpleegtehuizen
Eind vorig jaar publiceerde Follow the Money een artikel over de
wachtlijsten voor verpleeghuizen. Uit ons onderzoek bleek dat
ouderen met dementie of ernstige lichamelijke beperkingen vaak
veel langer wachten dan volgens de norm aanvaardbaar is. Tweede
Kamerleden Fleur Agema (PVV) en Vera Bergkamp (D66) dienden
naar aanleiding van het artikel een motie in. De PVV, SP, het CDA
en 50Plus stelden vragen aan staatssecretaris Van Rijn.

O

p 2 februari ontving de Kamer
een brief waarin hij erkent dat
de normen voor wachttijden
voor verpleeghuizen worden
overschreden. De staatssecretaris is echter wel van mening dat het aantal plekken
voor verpleeghuiszorg voldoende is.
Voor ons onderzoek naar de wachtlijsten voor het verpleeghuis voerden wij
een steekproef uit onder 83 verpleeghuizen verspreid over heel Nederland, waarin werd gevraagd naar de actuele wachttijden. Het gemiddelde kwam uit op vijf
maanden en twee weken, terwijl de norm
voor een aanvaardbare wachttijd zes weken bedraagt. Dan waren er onder de bevraagde zorginstellingen ook nog enkele
uitschieters van één tot twee jaar. Bij 36
procent van de instellingen wachten ouderen langer dan een half jaar.
Rookgordijn
Uit analyse van de cijfers die het Zorginstituut publiceert, bleek dat er ongeveer
8.288 ouderen wachten op een plekje in
het verpleeg- of verzorgingshuis. Een contrast met de werkelijkheid van Van Rijn,
die spreekt over ‘een problematische
groep van 45 wachtenden’. Door de verschillende definities en classificaties in de
cijfers van het Zorginstituut wordt een
rookgordijn opgetrokken waarachter het
werkelijke probleem zich verschuilt. Zo
bestempelde de staatssecretaris enkel
de groep actief wachtenden zonder overbruggingszorg als problematisch. Dat zijn
ouderen zonder enige voorkeur die geen
enkele vorm van zorg of ondersteuning
ontvangen.
Met name voor dementerende ouderen
is enkele uren thuiszorg geen alternatief
voor het 24-uurs toezicht in een verpleeghuis. Dat is een zeer beperkte groep in
vergelijking met de andere omvangrijke
categorieën. Zo zijn er nog duizenden anderen ouderen die wel in enige mate on6
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dersteuning krijgen. Deze overbruggingszorg is per definitie geen vervanging van
verpleeghuiszorg. Met name voor dementerende ouderen is enkele uren thuiszorg
geen alternatief voor het 24-uurs toezicht in een verpleeghuis. Toch ziet Van
Rijn deze categorie op de wachtlijst niet
als problematisch.
De Kamer neemt de kwestie hoog op. De
staatssecretaris geeft in zijn antwoord aan
dat hij vindt dat er voldoende verpleeghuisplaatsen zijn en ‘…ongeveer 13.000
mensen maken geen gebruik van de plaats
die hen is aangeboden. Zij willen wel op de
wachtlijst blijven staan als wenswachtenden. Binnen de sector verpleeg- en verzorgingshuizen betreft dit ruim 8.400 personen,’ Door het Follow the Money-onderzoek staan de wachtlijstdefinities ter
discussie.
[ Bewerkt door de redactie. Het complete
artikel van Jeffrey Stevens kunt u lezen in de
uitgave van 3 februari 2016 van Follow the
Money: http://www.ftm.nl/exclusive/kamerondervraagt-rijn-onderzoek-follow-the-money/ ]

Nieuws over
Verloren Jeugd/
Lost Childhood
Tijdens het recente overleg op 24
oktober in Bonn met de afvaardiging
van het Duitse Ministerie van Financiën werden de uitkeringen over
Verloren Jeugd (Lost Childhood)
ter sprake gebracht. Daarbij stond
de vertraagde uitbetaling aan rechthebbenden centraal.
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving op 24-08-2015, waarbij uit een
andere bron werd geciteerd, blijkt dat
de Claims Conference (CC) geen enkele blaam treft. De CC heeft het afgesproken deel van rechthebbenden
(een vastgelegd percentage) uitbetaald.
Daarmee was men de verplichting nagekomen die was vastgelegd in 2014 tijdens de Conferentie in Berlijn. Voor
de uitbetaling van de volgende groep
rechthebbenden moest worden gewacht op aanvullende financiële middelen die door de Duitse overheid wordt
gestort.
En daar ontstond het probleem omdat
een volgende tranche niet direct beschikbaar bleek door onvoorziene uitgaven wegens de grote instroom van
vluchtelingen onder meer vanuit Syrië.
Bovendien, zo deelde dr. Dirk Langner
(hoogste ambtenaar ) mee, was het
aantal rechthebbenden aanzienlijk groter dan men bij het ministerie had ingeschat. Van de ‘pot’ Humanitaire Fondsen 2015 waaruit moet worden betaald, is de bodem zichtbaar. Hetzelfde
fonds dus dat de kosten ophoest t.b.v.
vluchtelingen.
Verheugend is dat men toch een uitweg
heeft weten te vinden. Langner deelde
Flory Neter mee dat op 16 oktober
werd besloten om alsnog in 2015 een
bedrag van €50.000.000,- vrij te maken
t.b.v. de uitbetaling door de CC aan
rechthebbenden ‘Verloren Jeugd’. Het
laatste deel komt dan naar verwachting
in 2016 beschikbaar.
Het lijkt duidelijk dat men zich ook
bij de CC duidelijk heeft verslikt in de
grote hoeveelheid aanvragen die moeten worden gehonoreerd. Er wordt
naar gestreefd om het deel dat ten laste komt van de Duitse overheid voor
de Kerst uit te betalen waarna de CC
weer verder aan de volgende groep kan
uitbetalen.

Roma en Sinti krijgen
tegemoetkoming
Met een omvangrijke agenda was voorzitter Flory Neter op 17
oktober in Bonn voor het jaarlijkse overleg met het Duitse Ministerie van Financiën. De gettostatus van Asterdorp tijdens WO-II was
weliswaar het eerste agendapunt maar de totstandkoming van een
regeling voor de al zo lang slepende kwestie rond Roma en Sinti
was toch de hoofdmoot.
Een jaar terug werd tijdens het overleg in
Bonn gesproken over de onredelijkheid
dat er voor de Roma en Sinti nog nooit,
sinds WO-II een uitkering of uitbetaling
was geregeld. Bonn had daar begrip voor
en de meegegeven aanvraagformulieren
werden direct op de website van het VBV
gepubliceerd. Die formulieren waren tot
dan toe totaal onbekend.
Er bleken twee grote juridische obstakels,
te weten: nationaliteit/burgerschap (de
Duitse nationaliteit) en de CADSU (Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen). Er moest worden onderzocht of ooit Cadsu aan deze mensen was
uitbetaald.
Na onderzoek van VBV, SVB en Duitse
uitkeringsinstanties bleek dat geen uitkeringen in dit kader waren betaald.
In feite blijkt deze wet al sinds 1981 te bestaan onder de naam Compensatie Dispositiefonds. Hieronder vallen diegene die

onrecht en/of gezondheidsschade hebben
ondervonden en zijn vervolgd door de
Nazi’s op grond van politieke oppositie,
ras, godsdienst of ideologie.
Vermeld wordt hierbij een vergoeding van
€2.556,46. Het betreft hier artikel 2.4 uit
de regeling voor Nationaal Socialistisch
Onrecht en betreft expliciet de niet-joodse slachtoffers.
Criteria in het kort
1. Tenminste drie maanden in concentratiekamp. In bijzondere gevallen kan een
uitzondering op deze tijdsduur worden
gemaakt.
2. Verblijf in gevangenis of daarop gelijkende condities.
3. Onderduik in onterende of uiterst
moeilijke omstandigheden van tenminste 6 maanden. Dit laatste moet hebben geleid tot gezondheidsschade/invaliditeit van tenminste 50%.

Voor u gelezen…
De derde generatie is een fascinerend boek
van de jonge schrijfster Natascha van Wezel. Het boek is - in de vorm van een autodidactische vertelling - een zoektocht
naar de diverse facetten van de Joodse
identiteit in haar eigen leven, doorweven
met journalistieke interviews met mensen die van invloed zijn op, of haar kunnen helpen op weg naar de beantwoording van een groot aantal vragen. Vragen
die niet alleen haar
zelf bezig houden als
kind van grootouders,
die de verschrikkingen
van de Holocaust hebben meegemaakt, of
van haar ouders – beide journalisten – met
een ‘jiddische memme’ die bezorgd over
haar waakt en een va-

der die door een vlucht in zijn werk niet
over ‘die tijd’ hoeft te spreken. En over
vrienden en vriendinnen waarmee ze gaat
stappen of mee op kamp gaat.
Gelukkig beperkt zij zich niet tot een beperkte kring van mensen rondom haar eigen leefomgeving in Amsterdam. Zij gaat
op zoek naar antwoorden in Polen, Italië, Israël, Duitsland en de VS. Er is geen
onderwerp wat niet besproken wordt;
waarom beleid je het jodendom of waarom niet, waar komt je angst vandaan of
waarom voel je je vrij, wie en waarom
hebben we nog steeds een trauma, wat
voelt de vierde generatie. Vragen en antwoorden die voor ieder van ons van belang zijn en gelukkig niet wetenschappelijk
verhaalt worden. Of we nu negentig of negentien zijn! Een aanrader.
(Ook als E-boek - uitgeverij Balans)
[ Henry Neeter ]

http://form.mensenrechten.nl/klachtindienen#kop1

De VBV-acties met plaatsing van aanvraagformulieren op deze website hebben
tot nu toe geleid tot 21 aanvragen. Dat
was mogelijk omdat de groep werd beperkt tot diegenen die in de oorlogsjaren
in Nederland waren geregistreerd.
Na veel correspondentie is deze erkenning gelukt. Het VBV-bestuur is verheugd
dat de Duitse overheid hiermee hun wens
en inzet heeft getoond om dit langdurig
onrecht enigszins recht te zetten. Binnenkort is dan ook een eenmalige persoonlijke betaling van €2.556,46 te verwachten aan rechthebbende Roma en Sinti. Let
wel, het betreft hier dus een persoonlijke
betaling waarbij niemand aan anderen iets
is verschuldigd.
Het VBV verleent graag belangeloos medewerking aan diegenen die nog formulieren
moeten invullen.
Voorlopige oplossing Indische kwestie

Akkoord Indisch
platform en staatssecretaris Van Rijn

Na jaren van overleg is er een voorlopige oplossing gevonden voor de z.g. Indische kwestie. Het gaat hier om excuses, backpay (voor onbetaalde salarissen) en oorlogsschade. In het verleden
werd deze uiterst gevoelige zaak meermalen afgewezen op verkeerde gronden. Staatssecretaris van Rijn heeft
zich, nadat hij zich in de zaak had verdiept, sterk gemaakt om tot een overeenstemming te komen met het Indisch
Platform. De voorlopige regeling per
15 augustus 2015 houdt in dat zij die in
dienst waren bij het Nederlands Indisch
Gouvernement in aanmerking komen
voor deze uitkering met terugwerkende kracht. Uiteraard komen ook mensen met Molukse achtergrond die aan
bovenstaand criterium beantwoorden
daarvoor in aanmerking. De backpay bedraagt €25.000 netto.
7
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Algemene Ledenvergadering
Zondag 20 maart 2016
Aanvang 10.45 uur
Geacht VBV-lid, geachte lezer,
Het bestuur van het VBV nodigt u hierbij uit
tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering op zondag 20 maart 2016
in hotel CASA 400 in Amsterdam. Naar
aanleiding van de interesse in de ‘Derde
Generatie’ hebben wij dr. Barth verzocht
het middag programma te verzorgen.
Wij hopen u allen 20 maart aanstaande te
mogen verwelkomen!
Namens het VBV bestuur,
Flory Neter-Polak

Locatie
CASA 400
Op de ringweg
A10 neemt u
de afslag S112
en gaat dan
richting centrum naar het verkeersplein bij het Amstel station. Op de rotonde neemt u de eerste afslag naar
rechts richting centrum. Direct bij de
stoplichten gaat u rechtsaf de Ringdijk
op aan de rechterkant ziet u nu Hotel
Casa 400 Amsterdam.

Agenda Algemene
Ledenvergadering:
1. Opening Algemene
Ledenvergadering
2. Welkomstwoord en inleiding
door Flory Neter, voorzitter
3. Notulen
Goedkeuring verslag jaarvergadering
2015. Dit verslag is integraal opgenomen in het archief (www.vbvinfo.nl)
Flory Neter geeft een overzicht over
ontwikkelingen en lopende zaken
4. Verslag penningmeester
Vragen over het financieel verslag
van 2015 en de begroting van 2016
kunt u altijd schriftelijk via de site
aan ons stellen. U wordt per kerende mail geantwoord.

5. Verslag kascontrolecommissie
6. Décharge bestuur –
hoofdelijke stemming
7. Benoeming nieuwe leden
kascommissie
8. Wijziging bestuur
Volgens het rooster moeten de volgende bestuursleden aftreden;
Gerrie Goudeketting, Wil Groen en
Jeta Leeda. Allen stellen zich herkiesbaar. Joop Metz wordt door het bestuur voorgedragen als gewoon lid.
9. Toelichting
Van de voorzitter en andere
bestuursleden
10. Rondvraag en sluiting

Let op; i.v.m. met veiligheidsmaatregelen is de tafel voor registratie naar
boven verplaats!
Lunch (met kroketten) voor leden en
introducees € 10,- per persoon. U kunt
dit bedrag overmaken of met gepast
geld bij binnenkomst betalen.
Stop snel de bijgesloten kaart voor 10
maart (voldoende gefrankeerd) in de
bus.

Gastspreker dr Jacques Barth

Wanneer was de
Holocaust afgelopen?
Medische aspecten 2016
Dr. Jacques D. Barth is
internist/endocrinoloog
en cardioloog en heeft
tijdens zijn loopbaan gewerkt en gedoceerd bij
universiteiten en instituten in Nederland, Zwitserland, Italië, Canada en de
VS. Bij NASA heeft hij mede Telemedicine (e-Health) technologie helpen ontwikkelen. Hij was als docent verbonden aan het Simon Wiesenthal Centre
in Los Angeles en heeft uitgebreide ervaring als medisch manager zorg bij semi-overheden als CIZ, CBR, SOS Int. En
STAR-MDC. Hij is Associate Researcher
bij het NIOD, waarbij nader onderzoek
wordt gedaan op de effecten van schokkende gebeurtenissen en chronische
stress op het lichaam. Hij heeft het Trauma en Resilience Initiatief in Nederland
opgestart, dat samen met het Centrum
40-45 en het NIOD de impact van overerving bij Holocaust overlevenden bestudeert. Sinds een jaar is hij bestuurslid van de Stichting Sobibor en van de
World Federation of Jewish Holocaust
Survivors and Their Descendants.
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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/IBAN: NL47 INGB 0005 0632 53
BIC: INGBNL2A
Contributie 2016:
Eén enkel lid € 40,-. Gezinslid € 17,50
Toeslag buitenland € 5,-.
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Bestuursleden VBV
Flory Neter - voorzitter
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Aanvragen notulen?
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www.vbvinfo.nl
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