
In april 2019 was onze laatste jaarlijkse bijeenkomst; er was toen nog geen 
vuiltje aan de lucht. In dat jaar stonden de NS-betalingen, aan hen die waren 
getransporteerd via Westerbork naar de concentratiekampen, centraal. 
Alhoewel wij blij zijn met de erkenning van het vreselijke leed dat was 
aangedaan en het wangedrag van de NS, zijn verdelingssleutel en criteria tot 
op de dag van vandaag reden voor gesprek en zelfs rechtsgang. 
Op 1 september 2019 organiseerden wij een bijeenkomst ook hier in de Casa 
waar Job Cohen en zijn bestuur waren uitgenodigd om een en ander te 
verduidelijken. De opmerkingen vlogen door de lucht maar waren door Cohen 
niet te vangen in een bevredigend beantwoord. 
Dat was de laatste maal dat wij allen bijeen waren, dat wij elkaar zagen en dat 
wij met elkaar van gedachten wisselden. 
 
Toen wij voor april 2020 de bijeenkomst aan het plannen waren werden wij 
abrupt tegengehouden door Covid, door de gevaren daarvan en door 
beperkingen die ons van overheidswege werden opgelegd; die werden 
vanzelfsprekend door ons overgenomen. 
 
Die afgelopen periode die in het begin ook voor uw bestuur moeizaam 
aanvoelde, heeft ons toch ook nieuwe inzichten gebracht. Daar waar wij in het 
verleden als vanzelfsprekend van hot naar haar reden, hebben wij geleerd om 
veel meer gebruik te maken van de mogelijkheden die de digitale wereld ons 
bood. 
Ook uw bestuur was niet meer in de gelegenheid om fysiek bij elkaar te 
komen en ook wij hebben onze vergaderingen op een andere wijze vorm 
gegeven. Normaliter kwamen wij een keer per maand bijeen voor de lopende 
zaken. Dat waren lange vergaderingen en daarvoor moesten vele kilometers 
worden afgelegd. 
Om aan te geven hoe het óók kan: Wij vergaderen nu 1 x per twee weken via 
Zoom; minder gezellig, dat wel, maar veel efficiënter. 
Ook hebben wij getracht om u te bereiken via Zoom-Webinars. Dat zijn 
voordrachten waarbij men de eigen computer gebruikt om daaraan deel te 
nemen. 
Vier Webinars hebben wij gegeven die erg goed werden bezocht. Het 
gemiddelde van de participanten van deze Webinars ligt op de 56 deelnemers 
per keer. Wij hebben echt geprobeerd om met een soort van middelpunt 
vliedende kracht, zoals Leo dit ooit noemde, vorm te even aan onze taak in 
deze vreemde wereld. 
 
Wij zijn gestart met het maken van Podcasts, ingeblikte interviews die op 
ieder moment zijn te beluisteren. Leo van Gelderen is daar de spil van. Er 
staan inmiddels 7 Podcasts voor en voor het VBV op Spotify die ook zijn op 
te roepen via de titel ‘Ik heb er geen beeld bij’ of via onze website 
www.vbvinfo.nl. Ophalen onder de naam van het VBV is ondoenlijk omdat er 
honderden afkortingen zijn die lijken op ‘VBV’. 
Leo zal uiteraard op al uw vragen en suggesties de Podcasts betreffend 
ingaan. Ed is degene die de website beheert waarvan diegene onder u die 
gebruik maakt van de computer regelmatig getuige is. 
Er is nog een aantal zaken waar wij warm voor lopen zoals de relatie tussen 
de fiscale vermogensrendementsheffing en de vermogenskorting op 
periodieke uitkeringen van WUV en WUBO. Wij voeren op dit moment een 
correspondentie met Staatssecretaris van Ooijen over deze zaak. De uitkomst 
is ongewis maar die discussie moet zeker worden gevoerd. De overheid vindt 
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deze zaken onvergelijkbaar; appels met peren, zeg maar. Vooralsnog delen wij 
deze opvatting niet. Uiteraard houden wij u ook daarvan op de hoogte.  
 
Verder communiceren wij met de overheid over de gang van zaken bij de 
Centrale raad van beroep en het gemis aan mogelijkheid om hoger beroep 
aan te tekenen bij een viertal zaken die werden verloren. Dat was en is 
onmogelijk omdat deze stap voor oorlogsoverlevenden niet bestaat. 
T.b.v. onze doelgroep worden voor de CRvB geen zaken meer gewonnen en 
de rechter maakt er zich naar onze mening met een ‘Jantje van Leiden’ vanaf. 
1, 2, 3, klaar: de rechter doet in 10 minuten uitspraak en…….weer een zaak 
verloren. 
Ik heb hier aangetoond dat wij nog wel in bedrijf zijn maar toch is het tijdstip 
aangebroken om ons te beraden wat wij in de toekomst nog kunnen 
betekenen voor ons allen, voor de gehele doelgroep. In onze optiek hebben 
wij onze sporen wel verdiend. 
 
Jarenlang werden de oorlogswetten gemonitord en werd veelvuldig contact 
onderhouden met organisaties in het veld. De Artikel-2-uitkering is voor wat 
Nederland betreft mede door inzet van het VBV dusdanig tot stand gekomen 
dat deze ook daadwerkelijk kon worden uitbetaald. Wij hebben er ook voor 
gezorgd dat er een Duitse uitkering is voor kinderen geboren voor 1945 uit 
gemengde huwelijken. 
Wat te denken over het intensieve traject van de Gettopensioenen voor 
overlevenden zelf of voor hun erfgenamen. Meer dan 600 casussen hebben 
wij op dit traject afgehandeld en daarmee nog veel meer mensen geholpen. 
En dan last but not least werden alle uit Duitsland afkomstige uitkeringen vrij 
van fiscale en andere heffingen. Dat laatste was een werkelijke mijlpaal, 
speciaal voor hen die door deze uitbetalingen uit Duitsland hun toeslagen 
kwijt raakten. Immers, voorheen betaalde Duitsland wel maar de persoon in 
kwestie werd er geen cent beter van. 
 
Na dit gezegd hebbend zou ik samen met u willen nadenken over de 
toekomst van het VBV. 
Het bestuur is van mening dat er eigenlijk geen echte zaken meer zijn waar 
wij ons als vakbond t.b.v.de holocaustoverlevenden nog voor kunnen inzetten, 
m.u.v. enkele lopende zaken. Het enige, echt zwaarwegende punt voor ons is 
het welzijn van de naoorlogse generaties. 
Eerlijkheid gebiedt ons om ook onder ogen te zien in welke leeftijdscategorie 
wijzelf ons bevinden en wat onze mogelijkheden nog zijn. 
Wij hebben geprobeerd om ons bestuur te verjongen. We hebben zelfs een 
half jaar lang een nieuwe voorzitter gehad. Dat heeft helaas niet gewerkt door 
te grote verschillen aan inzicht tussen hem en de overige bestuursleden. 
Wij hebben verder contact gehad met JONAG, een organisatie voor de 
Joodse Naoorlogse generatie. Ook zij worstelen met het bemannen van het 
bestuur. Afgesproken is om in de nabije toekomst te bezien of er gezamenlijk 
kan worden opgetrokken. Mogelijk dat ook het JOK hierin wil participeren, 
maar hoe dan ook zal de leidende vraag zijn in hoeverre er vorm kan worden 
gegeven aan deze behoeften en in hoeverre JMW ons hierbij ten dienste kan 
en wil zijn.  
Een van de agendapunten is dan ook “Het Voortbestaan van het VBV”. Wij, 
uw bestuur, hebben daar uiteraard gedachten over maar willen heel graag naar 
uw mening luisteren. 
Stel vooral veel vragen en prikkel onze creativiteit met gevoel voor realiteit. 


