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Israëlische banken
doen het ook
In het kielzog van herstelbetalingen van gelden die voor en in de
Tweede Wereldoorlog op buitenlandse bankrekeningen werden gestort,
heeft nu ook Israël een begin gemaakt met het verwerken van claims.
Het is alweer enige jaren
terug dat de Nederlandse
overheid, de Nederlandse
banken, de verzekeringen
en de effectenbeurs via de
MAROR-gelden hun verplichtingen vanuit het verleden nakwamen. Ook de
Zwitserse banken deden
een poging en daarmee
een ‘kleine duit in het zakje’.
Voor de nog steeds niet
onderzochte kwestie liggende verzekeringen uit
voormalig Nederlands-Indië geldt dat dit diverse
malen door het VBV-bestuur werd aangekaart; helaas werd dat nooit opgepakt door organisaties zoals
ondermeer het Indisch Platvorm. In een vergelijkbare rij van claims horen ook
die op de Israëlische banken thuis. Gelukkig lijkt nu
- mede onder internationale druk - ook deze zaak op
gang te komen.
Lange lijvige lijst
Er is een lijst vrijgegeven
van bijna zevenduizend namen. Het betreft hier eigenaren van bankrekeningen
en andere bezittingen in Israël die nooit werden opgeëist.
Deze lijst is gepubliceerd
op internet en in te zien via
de website
www.hashava.org.il.

• Gedeelte van de lijst op de website van hashave.org.il

In de balk kan linksboven
de Engelstalige versie worden aangeklikt en opgeroepen. Vervolgens kan de
lijst met namen naar voren worden gehaald en kan
achter een naam een ‘application form’ worden opgeroepen en ingevuld.
Dit is de route waarop
men restitutie aanvraagt;
volgens de uitvoerende organisatie een veelvuldig beproefde methode die volgens hun zeggen goed
schijnt te werken. Aanvragen kunnen dus alleen via
internet, dus via deze site,
worden gedaan. Wel bestaat nog de mogelijkheid
om telefonisch contact op
te nemen. Daartoe is nog
een telefoonnummer ver-

meld; ook dat staat op die
website.
Iedereen die denkt als erfgenaam aanspraak te kunnen maken, moet contact
opnemen met de organisatie Hashava die deze zaken
afhandelt.
Mochten er mensen zijn die
geen computer hebben en
ook geen naasten die hierbij een helpende hand kunnen bieden dan kunt u een
beroep doen op het VBV.
Via de telefoon zal worden
geprobeerd om een helpende hand uit te steken.
Het is een verheugende ontwikkeling dat de Israëlische banken nu op de
vraag waar het geld blijft,
lijken te antwoorden:
‘Het geld blijft niet hier!’

Van de voorzitter
De overgang van de Pensioen en
Uitkeringsraad (PUR) naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) geeft meer
zorg dan men bij de aankondiging kon
vermoeden.
In november 2005 schreef mevrouw
Ross van Dorp, de voormalige staatssecretaris van VWS, dat de uitbesteding
van de uitkeringsverzorging (financiële
en administratieve afhandeling) ondermeer aan de volgende voorwaarden
moest voldoen:
• De PUR is en blijft eindverantwoordelijk
voor een effectieve en doelmatige uitvoering (bedrijfsvoering) van de wetten.
• De toelating tot de wetten voor oorlogsgetroffenen (claimbeoordeling) blijft het
exclusieve domein van de organen van de
PUR.
• Op VWS en PUR rust een inspanningsverplichting om vóór uitbesteding de uitkeringsverzorging zoveel mogelijk te vereenvoudigen. Dit dient te geschieden binnen
nog nader vast te stellen financiële randvoorwaarden en met behoud van de principiële grondslagen van het wettelijke stelsel.
• Uitbesteding van de uitkeringsverzorging maakt onderdeel uit van het vigerende afbouwscenario van de PUR, waarbij continuïteit, kwaliteit en doelmatigheid
van de wetsuitvoering kunnen worden gegarandeerd.
• De uitbesteding zal geen negatieve invloed mogen hebben op de huidige graad
van cliëntgerichtheid bij de uitvoering van
de wetten voor oorlogsgetroffenen.
Uit hetgeen hierboven is beschreven,
is niets negatief te ontlenen. Verder lag
het in de lijn der verwachtingen dat ook
de financiële en de administratieve afwikkelingen van de uitkeringen zouden
worden overgeheveld naar de SVB. Immers, door natuurlijk verloop wordt
de doelgroep kleiner en het is te billij> lees verder op pagina 2

> vervolg pagina 1

Van de voorzitter

Zorgelijk
In de afgelopen periode is onze zorg echter wel toegenomen. Het betreft hier
twee zaken. Enerzijds de overheveling
van het uitvoerend apparaat naar de SVB
en anderzijds de wetswijziging ter vereenvoudiging van de uitvoering WUV.
De huidige staatsecretarissen, mevrouw
Bussemaker (VWS) en de heer Abutaleb (SZW), wekken de schijn dat het uitgangspunt van de vorige staatssecretaris mevrouw Ross van Dorp is losgelaten.
De eindverantwoording t.a.v. het beleid
voor de oorlogsgetroffenen blijft natuurlijk bij de staatssecretaris VWS. Dat uitgangspunt was namelijk dat het hele traject in stringente samenwerking met de
PUR zou worden gelopen.
Mevrouw Bussemaker schrijft aan de
Tweede Kamer:
“… de reden voor de overheveling is dat de
daling van de werklast door demografische
oorzaken gaandeweg het organisatorische
draagvlak van de verschillende activiteiten
bij de PUR aantast en daarmee een bedreiging vormt voor de continuïteit, kwaliteit en
doelmatigheid van wetsuitvoering.”
Het lijkt er op alsof de PUR nu buiten
spel is gezet en dit baart ons grote zorgen omdat je weet wat je hebt, maar niet
weet wat je krijgt.
De huidige situatie lijkt op een rondje boksen tussen drie partijen waarbij de
klappen nog moeten vallen; geen mens
kan nu de uitkomst van dit rondje voorspellen. Het gaan hier om twee majeure operaties namelijk de wetswijziging (de
grootste sinds 1990) en de overheveling
naar de SVB.
Wij moeten helaas concluderen geen enkel inzicht te hebben.

‘Wij zijn er van uit gegaan dat de PUR
(gezien de specifieke expertise in omgang met de doelgroep) in afgeslankte vorm zou blijven bestaan en aldus het
contact met de doelgroep in binnenen buitenland zou blijven onderhouden.
Het is immers de PUR die beschikt over
een cliëntenraad, een cliëntenservice en
een met de materie vertrouwd team van
mensen, dat bekend is met de noden /
problemen van de doelgroep.
Wat de uiteindelijke bedoeling is, is ons
geheel onduidelijk. Wij kunnen niet anders concluderen dat in het huidige scenario de PUR niet meer bestaat.
Op basis van recente informatie (waarvan de betrouwbaarheid door ons niet
kan worden getoetst) moet echter worden gevreesd dat veel van de expertise
verloren dreigt te gaan. Kwaliteitsverlies
lijkt dan ook onvermijdelijk.
Wat gaat er gebeuren met de continuïteit en de kwaliteit van de contacten
met de doelgroep? Wij hebben er begrip
voor dat, gezien het natuurlijke verloop
van de doelgroep, veranderingen noodzakelijk zijn. Onze verontrusting wordt
met name gevoed door het feit dat wij
onvoldoende zijn ingelicht over de details van de op handen zijnde veranderingen.
Wat de Staatssecretarissen van VWS en
SZW en de SVB voor ogen staat, blijft
vooralsnog voor ons in nevelen gehuld.
Als belangenbehartigende organisatie
zouden wij graag in een zeer vroeg stadium geïnformeerd worden over de details van de op handen zijnde wijzigingen. Ook zouden wij graag in een vroeg
stadium de concepttekst van de wetswijziging ontvangen zodat wij een constructieve bijdrage kunnen leveren aan
dit zeer gevoelige traject. Desgewenst
wil het VBV-bestuur een en ander mondeling en/of schriftelijk nader toelichten.
Wij vragen U met klem onze organisatie
te willen steunen in onze wens duidelijkheid van de zijde van de Staatssecretarissen van VWS en SZW te verkrijgen’.

Brief naar Tweede Kamer
Om onze onzekerheid kenbaar te maken,
hebben wij op 1-8-2007 een brief aan de
Vaste Kamercommissie van VWS van de
Tweede Kamer gestuurd waarin wij onze
grote zorg uitspreken.

Stroomversnelling
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat bij het aantreden van de
nieuwe regeringscoalitie dit bovenbedoelde beleid in een stroomversnelling is geraakt. Als het alleen de voorgenomen

ken dat de overheid hier kiest voor een
economisch verantwoord beleid. Vandaar dat wij weliswaar met argusogen de
zaak hebben gevolgd maar geen acties
hebben ondernomen omdat daar ons inziens geen noodzaak toe was. Maar dat
was toen.
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overheveling van financieel/administratieve taken naar de SVB betreft, lijkt dit
een logische en mogelijk ook een zinvolle stap. Het zou echter desastreus zijn indien ook de voor de doelgroep belangrijke onderdelen van de PUR worden
opgeofferd.
Voor de doelgroep betekent de PUR
een begrip, een steun en een houvast.
Het is immers de PUR die beschikt over
een cliëntenraad, een cliëntenservice en
een met de materie vertrouwd team van
mensen, dat bekend is met de noden van
de doelgroep.
De SVB is een erg grote organisatie. Hoe
goed kent men de medewerkers? Hoe
bereikt men dat die medewerkers dezelfde affiniteit met de doelgroep zullen hebben zoals dat bij de PUR het geval
is. Mensen die de Holocaust ontkennen,
kunnen absoluut geen plaats hebben in
dit traject.
Kwaliteitsgarantie
Kan er een garantie worden afgegeven dat
de SVB al die taken met een zelfde kwaliteit uitvoert? Wij denken hierbij ondermeer aan de begeleiding en ondersteuning
van de doelgroep.
Ook het feit dat de SVB in regio’s is opgedeeld, is een punt van grote zorg. Wij bepleiten dan ook dat de zaken door een
centrale afdeling zal worden geregeld voor
cliënten in het binnen- zowel als in het buitenland. Mede gezien de ervaringen uit
het verleden is versnippering in het uitvoeringsapparaat uiterst onwenselijk.
De zaken m.b.t. de overheveling moeten
nu gedegen worden geregeld om niet na
een aantal jaren tot de conclusie te komen
dat er een onherstelbaar ‘gat’ is ontstaan.
Het VBV wil in een vroeg stadium gehoord en in de plannen gekend worden
om niet voor voldongen feiten te worden
geplaatst. Het kan niet zo zijn dat doelgroeporganisaties geen enkele invloed
kunnen uitoefenen op de ophanden zijnde
veranderingen. Wij hebben het toch over
transparantie, openbaarheid van bestuur
en inspraak?
Wij spreken vooralsnog de hoop uit dat er
met de doelgroepenorganisaties voldoende overleg zal plaats vinden.
Wij kunnen nog altijd met spandoeken
naar de Tweede kamer.

Kort voor het ter perse gaan
van deze VBV/Info had Flory
Neter een redelijk uitgebreid
contact met Gideon Taylor.
Hierdoor kon het hieronder
weergegeven, officiële bekendmaking van de zijde van
Claims Conference (CC), nog
precies op tijd in dit nummer
worden meegenomen. De door
de CC meegeleverde Nederlandse tekst diende wel omwille van de leesbaarheid te
worden aangepast.

Bericht voor holocaust overlevenden

Claims Conference
waarborgt uitbreiding Vergoedingsprogramma

Volgens de bepalingen van Artikel 2 betaalt de Claims Conference
maandelijks gelden aan die slachtoffers van het nazisme die aan
de criteria voldoen en die een lager inkomen hebben dan door de
Duitse Regering is gespecificeerd.
Naar aanleiding van recente onderhandelingen met de Duitse Regering heeft de
Claims Conference veranderingen weten
te bewerkstelligen. Het betreft de hoogte
van het inkomen dat bepaalt of een aanvrager rechthebbend is. Die inkomstenlimiet is €13.511,- per jaar netto.
De nieuwe bepalingen zijn:
• Er zal alleen rekening worden gehouden met het inkomen van de aanvrager
(niet met het inkomen van de huwelijkspartner). Dit betreft een wijziging
van de huidige bepaling.
• Vanaf 1 oktober 2007 behoeven de
volgende pensioenen/uitkeringen bij
het bepalen van de inkomensgrens,
NIET meer te worden meegerekend:
	> De ouderdomspensioenen (met inbegrip van staatspensioenen, uitkeringen sociale zekerheid, beroepspensioenen of pensioensverzekeringen) en/of
	> Pensioenen of uitkeringen wegens
verminderd verdienvermogen, wegens
beroepsletsels, wegens ziekten gerelateerd aan het beroep, wegens overlijden of daarmee vergelijkbare betalingen.

zodra deze beschikbaar zijn. De criteria
betreffende de vervolgingen - eveneens
door de Duitse Regering gespecificeerd zijn niet veranderd.
Rechthebbenden
Indien u meent in aanmerking te kunnen komen of indien u zeker bent dat u in
aanmerking komt dan wordt geadviseerd
om nu een aanvraag in te dienen.
Uitkeringen in het kader van Artikel 2
voor personen die door deze nieuwe regels rechthebbend zijn geworden, starten vanaf 1 oktober 2007. Als het aanvraagformulier later wordt ontvangen dan
geldt dat als datum waarop de uitkering
begint.
Aanvraagformulieren zijn te downloaden
via de website van de Claims Conference www.claimscon.org. Indien u deze niet
via deze website kunt krijgen dan kunt
u deze altijd kosteloos verkrijgen bij het
kantoor van de Claims Conference. Het

• Website claimscon.org

adres en telefoonnummer en e-mailadres
staan hieronder:
Claims Conference
Artikel 2-Fonds, Sophienstr. 26,
D-60487 Frankfurt, DUITSLAND
T.: 0049-69-970-7010
E.: article2fund-de@claimscon.org
Opgemerkt moet worden dat de uitsluiting
wegens een ooit ontvangen betaling in het
kader van de CADSU tot op heden ongewijzigd van kracht is gebleven.

De veranderingen werden kort samengevat maar specifieke details (met inbegrip van wat vergelijkbare betalingen zijn)
worden met het Duitse Ministerie Van Financiën besproken. Meer details voor
diegenen die in aanmerking komen voor
het Artikel-2-Fonds alsook verdere informatie betreffende de bovengenoemde
veranderingen vindt u op
www.claimscon.org . Verdere mededelingen in verband met deze criteria volgen
najaar 2007 |
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Update activiteiten
VBV-bestuur
Wezen
Uiteraard zijn er nog steeds contacten
met de joodse oorlogswezen en JMW. Zoals u weet is er een commissie van Beroep
en Bezwaar benoemd die geschillen over
al dan niet gehonoreerde aanvragen zal
beslechten. Het is dan ook zeer gewenst
dat iedereen die een door JMW afgewezen claim heeft zijn of haar zaak aanhangig
maakt bij die commissie. Daar is die commissie voor benoemd en wij zijn er van
overtuigd dat deze heren hun taak oprecht naar eer en geweten zullen behandelen.
De Begeleidingscommissie die is belast
met de coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek betreffende de financiële afwikkelingen van de eventuele vermogens van de wezen streeft ernaar om eind
september met een tussentijds rapportage te komen.
In het circuit wordt een hoop gepraat en
er wordt vooruit gelopen op wat de uitkomst zal zijn van het onderzoek. Vaak is
de wens de vader van de gedachte. Voorlopig zijn er geen definitieve gegevens bekend; speculeren is zinloos en in sommige
gevallen zelfs onkies.
Artikel 2
Vooralsnog blijft de Duitse overheid bij
haar standpunt en houdt vast aan het principe dat zij die in de jaren ’60 van de vorige eeuw CADSU ontvingen, nooit in aanmerking kunnen komen voor artikel 2.
Er is een gezamenlijke, uitgebreide brief
opgesteld ter attentie van de Duitse
Bondspresident Mevrouw Angela Merkel.
Deze brief is ondertekend door dertig instellingen die alle op de een of andere wijze zijn betrokken bij dit probleem. Uiteraard participeert het VBV in deze actie.
Ook zal het VBV zelfstandig blijven proberen om er bij de Duitse overheid op aan
te dringen dat hun standpunt leidt tot onlogische en wrede beslissingen hetgeen
geen visitekaartje is voor de goede wil die
zij met het Artikel 2 fonds wil afgeven.
Waar ik u echter op wil wijzen, is het feit
dat het veel schade kan aanrichten als men
zelf gaat bellen met de Claims Conference
met het argument dat deze of gene kennis
wel is erkend en hij of zij niet. Het noemen
van namen is echt heel erg.
4
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Het gevolg is nu dat er mensen zijn die
daardoor in de problemen zijn gekomen
omdat de uikering die zij al een tijd ontvingen, is gestopt. Vaak weten mensen zelf
niet eens of zij wel of niet CADSU hebben ontvangen. Voor anderen is dat al helemaal onbegonnen werk. Er is geen sprake van malafide handelen en de Claims
Conference controleert via de PUR of de
aanvraag kan worden gehonoreerd. Om
met de Claims Conference over derden te
spreken, is iets dat aan andere tijden doet
denken. Ik krijg er geen goed gevoel bij en
mensen worden opzettelijk gedupeerd.
Telefoon en antwoordapparaat
Er waren behoorlijk wat klachten over de
telefoonbeantwoorder en het teruggebeld
worden. Daarin is nu verandering gekomen. Er is een goed en zeer geavanceerd
apparaat aangeschaft dat van verschillende
plaatsen kan worden afgeluisterd. Dat gebeurt nu ook goed en regelmatig. Wat ons
echter vaak voor onoverkomelijke problemen stelt, is het feit dat niet iedereen
zijn/haar telefoonnummer inspreekt. Dat
maakt het terugbellen meestal onmogelijk.
Communicatie is verkeer in twee richtingen. Dus… als u wilt dat wij u terugbellen,
spreek dan - zoals het bandje ook aangeeft
- duidelijk uw naam en telefoonnummer
in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.
Cliëntenraad
In mijn inleiding beschreef ik al de commotie rond de overgang van de uitbetalingen (WUV, BP, WuBo, enz.) naar de
sociale verzekeringsbank. Ons medebestuurslid Wil Groen maakt deel uit van de
Cliëntenraad van de PUR. Vanuit die positie heeft hij ook kunnen spreken met de
staatssecretaris mevrouw Bussemaker en
heeft - als woordvoerder van die Cliëntenraad - haar deelgenoot kunnen maken van
ons aller zorg en onze aandachtspunten.
De cliëntenraad werd in 1997 ingesteld en
adviseert de directie van de PUR over de
dienstverlening aan mensen die gebruik
maken van de wetten voor oorlogsgetroffenen. De cliëntenraad bespreekt alleen
zaken met een algemeen karakter.
Zo is er verleden jaar veel aandacht geschonken aan:

• de actualisering van de kosten van huishoudelijke hulp,
• de gerichte benadering van mensen die op
grond van hun oorlogservaringen in Nederlands-Indië mogelijk erkend kunnen worden,
• de medische beoordeling van gezondheidsklachten en
• aan de wetswijzigingen die noodzakelijk
zijn inzake de overheveling naar de Sociale
verzekeringsbank.
Zover is denkelijk alles in grote lijnen wel
weer bijgesproken. Tot de volgende keer.

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:
Louis Rozendaal
Hans Vos
Flory Neter-Polak

075 6701988
06 50920131
06 53245772

Dood partner oorzaak
groot financieel leed
Al eerder werd er in de Info geschreven over de forse terugval van
het gezinsinkomen als een van de partners komt te overlijden. In
het bijzonder geldt dat voor oorlogsgetroffenen die beiden een uitkering hebben; daar is die terugval meer dan ‘normaal’ te noemen.
Reden voor het VBV-bestuur om dit onderwerp aan te kaarten bij
het ministerie VWS.
Met cijfers werd onderbouwd dat er met
verschillende maten wordt gemeten. Aan
de hand van tabellen en berekeningsbeschikkingen van de Pensioen- en Uitkeringsraad werd deze problematiek geheel
uitgewerkt neergelegd bij de Eenheid
Oorlogsgetroffenen en Herinnering
WOII (OHW).
Na dood van de partner blijkt er een
toch wel erg groot verschil tussen resterende gezinsinkomens van oorlogsgetroffenen en gezinsinkomens van burgers in
de particuliere sector. Dat is op zijn minst
onredelijk en behoorlijk verontrustend
gezien de achtergronden en noden van
oorlogsgetroffenen op latere leeftijd.
‘Gewone burgers’
Neem bijvoorbeeld een gepensioneerde

werknemer in de particuliere sector. Als
deze kostwinner komt te overlijden, bedraagt het bruto weduwepensioen ongeveer 70% van het bruto ouderdomspensioen. Bovendien ontvangt de weduwe in
de sector ‘gewone burgers’ daarbovenop
nog het haar eventueel nog toekomende
AOW-pensioen. Alles bij elkaar betekent
dit ongetwijfeld een behoorlijke daling
van het resterende inkomen na het overlijden van een partner.
Oorlogsgetroffenen
Maar nu de situatieschets bij uitkeringen
voor oorlogsslachtoffers. De berekeningen die je daar op los kunt laten, zijn nogal ingewikkeld. Belangrijker dan dat rekenwerk is natuurlijk de uitkomst die het
rekenmachientje laat zien.

Dat wordt dan toch even schrikken. Allereerst wordt er verschil gemaakt tussen oorlogsgetroffenen van wie de uitkering voor of na 1 januari 1992 is ingegaan.
Raar maar waar, een start van de uitkering na 01-01-1992 betekent meteen 60%
van de grondslag in plaats van 70%; dus
10% minder. Een vreemde onderbouwing
moet daaraan ten grondslag liggen. 10%
rijker of 10% minder ellende? Vul maar in.
Brute omgang met netto inkomen
Aangezien de overlevenden van WOII in
ieder geval dateren van voor 1945 lijkt
het aannemelijk dat een groot aantal al
van voor 1992 een uitkering had. Voor
die redelijk grote groep mensen komt het
allemaal extra hard aan. De achtergebleven partner – doorgaans de vrouw – mag
wel kiezen uit de beste financiële optie. In
de praktijk blijkt dat veelal de nabestaandenuitkering voortkomende uit de uitkering van de overleden echtgenoot, doorgaans ook de kostwinner. Dankzij een
bijna magisch ingenieuze, rekenkundige ingreep blijft er na de dood van de partner
nog maar iets meer dan de helft van het
gezamenlijke inkomen over. Netto wel te
verstaan!
Dat nu, is een treurnis waarvoor het
VBV-bestuur aandacht vroeg bij het ministerie VWS.

Belasting en Artikel-2-fonds
Diegenen die een uitkering van het Artikel-2-Fonds
van de Duitse overheid ontvangen, wordt geadviseerd om het onderstaande aandachtig te lezen.

• J. de Wit
SP-Tweede
Kamerlid

Het Tweede Kamerlid mr. J.
de Wit van de SP heeft de
staatssecretaris van Financiën,
mr. drs. J. C. de Jager, gevraagd
of de uitkeringen van het Artikel-2-fonds onbelast zijn. Het
antwoord van de Staatssecretaris op 23 mei 2007 is als
volgt samengevat:

Hoewel de genoemde uitkeringen in beginsel wel belast
behoren te zijn voor de Nederlandse belastingwetten
wordt deze uitkering in Nederland niet belast. De belastingheffing over deze uitkeringen zijn op grond van
het Nederlands-Duitse belastingverdrag toegewezen aan
Duitsland. Nederland verleent daarom voor de uitkeringen een vrijstelling ter
vermijding van dubbele belastingheffing.
De uitkeringen zijn echter
wel onderworpen aan de heffing van de premie volksver-

zekeringen. Ook tellen zij
mee bij de bepaling van het
toetsingsinkomen voor inkomensafhankelijke toeslagen.*)
Tot zover het antwoord van
de Staatssecretaris.
Voorts wordt u er op geattendeerd dat u bij het invullen van uw belasting niet
moet vergeten aftrek ter
voorkoming van dubbele belasting te vragen.
U vindt deze vraagstelling bij
‘vrijstelling of vermindering’ op
de diskette, cd, of aangifteformulier van de belastingdienst.
Mocht deze vraagstelling niet
meer aanwezig zijn dan moet
u een apart verzoek indienen
om in aanmerking te komen
voor de genoemde aftrek. Als
u niet zelf uw aangifte ver-

zorgt, vergeet dan niet deze
mededeling aan uw belastingconsulent door te geven.
Dankzij de onderhandelingen van het VBV met de Pensioen- en Uitkeringsraad
worden uitkeringen uit het
Artikel-2-Fonds niet in mindering gebracht op WUV-uitkeringen. Daardoor en door de
hierboven aangegeven belastingmaatregelen van het ministerie van Financiën is de
Artikel-2-Fonds-uitkering alleszins de moeite van het aanvragen waard.
Informatie over gewijzigde
criteria inzake het Artikel-2fonds vindt u op pagina 3 in
deze Info.

*) Onder een inkomensafhankelijke toeslag wordt ondermeer verstaan: zorgtoeslag, huurtoeslag, enz.
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Thuiszorg en
andere hulpverlening
Het VBV krijgt regelmatig vragen over
thuiszorg en over hulpverlening op
praktisch/huishoudelijk gebied. Dit gebied
van hulpverlening behoort uiteraard niet
tot het terrein van het VBV-bestuur; reden
dan ook om enige nuttige informatie te geven
waar u mogelijk uw voordeel mee kunt doen.
Onderstaande informatie, welke u nodig kunt hebben,
komt rechtstreeks van Pelita en JMW.
Pelita
Hierbij in het kort informatie over thuiszorg via Pelita Welzijn & Zorg. Pelita W&Z
werkt sinds januari 2007 samen met zorgaanbieder Florence en zorgbemiddelaar
Florein.
Florence levert thuiszorg in Den Haag,
Rijswijk, Voorburg en Leidschendam. Deze
samenwerking is ontstaan doordat Pelita zelf geen zorg mag leveren (niet gecertificeerd).
Pelita W&Z ondersteunt cliënten met de
aanvraag voor huishoudelijke verzorging.
Wanneer de cliënt de indicatie van de gemeente binnen heeft, benadert Pelita
W&Z de zorgaanbieder Florence waar alle
indicaties worden geregistreerd.
Florein Bemiddeling zorgt dan dat er een
thuiszorghulp kan worden ingezet.
Op dit moment werken vier 'Indische
thuiszorghulpen' (alleen voor huishoudelijke verzorging) via Pelita bij Florein.
Voor informatie en advies:
Pelita Welzijn & Zorg
Postbus 85747
2508 CK Den Haag
Bezoekadres: Javastraat 52
2585 AR Den Haag
tel. 0800 224 48 82
fax. 070 356 28 09
info@pelitawelzijnenzorg.nl
www.pelitawelzijnenzorg.nl
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JMW
JMW is gecertificeerd om thuiszorg te leveren. De thuiszorg is er voor mensen die
voor korte of langere tijd hulp nodig hebben. Als u niet alles meer kunt vanwege ziekte, ouderdom of omdat u net thuis
bent gekomen uit het ziekenhuis, kan de
thuiszorg medewerkster u helpen.
Die hulp die kan worden geleverd:
• Hulp bij huishouden,
• persoonlijke verzorging,
• wijkverpleging,
• ondersteunende begeleiding,
• activerende begeleiding,
• verpleegkundige adviezen en instructie.
De indicatieadviseur neemt nadat u een
aanvraag heeft ingediend contact met u
op. Dan worden de wettelijk regels van
toewijzing getoetst aan uw behoeften.
Voor informatie en advies
kunt contact opnemen met:
Dhr. Ph. Rubens, telefoon: 020-5733300 of
met de zorgmanagers van JMW Thuiszorg.
Zij kunnen u ook informeren over eventuele thuisbezorgde koosjere maaltijden,
alarmeringsaanvragen en indicatiebesluit.
Meer informatie ook op de site van JMW:
www.joodswelzijn.nl

Bericht
van de
penningmeester
Op het moment dat september
2007 wordt geschreven, zijn er nog
steeds leden die hun contributie niet
hebben voldaan.
Denkt u s.v.p. eens aan de kosten
die zijn verbonden aan het draaiende houden van een organisatie
als de Vereniging het VBV. De kosten van het VBV lopen door of men
heeft betaald of niet. Als er met
overheidsinstanties wordt overlegd, klachten worden neergelegd
of wordt geprobeerd een en ander voor u op te lossen dan moeten
de reis-, telefoon-, en andere kosten wel betaald worden. Ook worden er vragen voorgelegd welke
moeten worden beantwoord, hetzij door het VBV-bestuur hetzij door
derden. Briefpapier, postzegels, telefoon brengen aanzienlijke kosten
met zich mee. Aanmaningen versturen, wordt alleen in laatste instantie gedaan. Ook dat kost veel te veel
tijd en geld.
En mocht u nooit vragen hebben,
beschouw dan onze vereniging maar
als een verzekering waarvan u hoopt
deze nooit nodig te hebben. Maar
heeft u als lid het VBV onverhoopt
nodig dan is het VBV paraat. Ook
voor u!
	Help het VBV en zijn
bestuur en maak direct het
verschuldigde bedrag over.
Als u niet weet of u uw contributie
dit jaar al heeft betaald, is één telefoontje genoeg. U krijgt met plezier
ook daarop antwoord.
Hans M. Vos, Penningmeester.

Openheid over MAROR
Met regelmaat wordt door VBVleden gevraagd of er inmiddels
goedkeurende accountantsverklaringen zijn die helderheid
verschaffen over de bestedingen
van de 20% die is gekort aan de
bron van de Maror-uitbetalingen.
Om op deze vraag te kunnen antwoorden, heeft het VBV-bestuur - namens
al die leden - de Stichting Collectieve Marorgelden verzocht om duidelijkheid en
helderheid te verschaffen in dezen.
Het VBV-bestuur gaat er van uit dat de
gelden die - formeel gezien - door individuen aan de gemeenschap zijn geschonken
met uiterste zorgvuldigheid worden
besteed. Dat neemt niet weg dat transparantie, ondermeer m.b.t. uitgavenpatroon
en keuzen van besteding, zeer gewenst is.
Hiernaast de inhoud van de brief:

Noteert u alvast in
uw agenda:
De Algemene Ledenvergadering VBV
vindt plaats op zondag 23 maart 2008.

Aanvraag notulen
VBV-leden die de notulen van de jaarvergadering wensen te ontvangen,
worden verzocht hun e-mail adres
door te geven aan netpol@zonnet.nl.
Leden die niet over e-mail beschikken
kunnen de notulen opvragen via:
Postbus 87594, 1080 JN Amsterdam
of via faxnummer +31 20 6733233.

Geacht bestuur,
Toen na harde onderhandelingen met overheid, banken, verzekeringen en effectenbeurs enige jaren geleden de Maror-gelden vrijkwamen, is intern in joodse kring uitvoerig gedebatteerd over de
verdeling van deze bedragen. Uiteindelijk werd bij wijze van compromis overeengekomen dat 20% van de gelden naar algemene
joodse doelen en instellingen zou vloeien.
In concreto betekende dit dat joodse individuen dit percentage gekort zagen op het bedrag dat zij ontvingen. Deze ‘korting
aan de bron’ neemt niet weg dat formeel de 20% dient te worden gezien als een donatie van individuen aan joodse instellingen
en doelen.
Veel particuliere ontvangers van deze gelden hebben die 20% als
donatie in hun aangiften inkomstenbelasting opgenomen. Deze
aftrekpost werd door de Belastingdienst geaccepteerd. Daarmee
werd de zienswijze dat individuen formeel 100% hebben ontvangen en hiervan 20% als gift hebben afgestaan door de overheid
bekrachtigd.
Als donateurs zijn wij van mening recht te hebben op maximale transparantie inzake de besteding van de door ons gedane donaties.
Het door uw bestuur gepubliceerde jaarverslag geeft naar onze
overtuiging onvoldoende inzicht in de recht- en doelmatigheid
van de besteding van deze bedragen. Veeleer lijkt het jaarverslag
een verantwoording te beogen naar de joodse instellingen zelf.
Wij zijn echter van mening als donateurs recht te hebben op een
gedetailleerd verslag dat is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.
Voor de goede orde - en om elk misverstand dien aangaande te
voorkomen - wijzen wij er op dat wij in geen enkel opzicht het
vermoeden hebben dat uwerzijds opzettelijk gegevens worden
achtergehouden. Eerder veronderstellen wij dat uw bestuur er
ten onrechte van is uitgegaan dat aan individuen deze transparantie niet behoeft te worden verschaft. Het moge - op grond van
deze brief - duidelijk zijn dat wij die zienswijze (mocht deze door
u worden ingenomen) niet onderschrijven.

Bovenstaande brief werd op 8 september 2007 verzonden.
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Voor u gelezen…
Uit het jaarverslag van de Stichting 1940-1945
In het contactblad van de Stichting 1940-1945 staat geschreven dat de afdeling pensioenen de maandelijkse Buitengewone Pensioenen uitbetaalt. Zij geven tevens voorlichting over de regelgeving rond de berekeningen. Cliënten kunnen hun overige inkomsten, met uitzondering van de AOW, via de Stichting 1940-1945 laten uit betalen.
Per 1 juli 2004 is het uitvoerend werk van de afdeling pensioenen overgedragen aan
Loyalis Maatwerk Administratie (LMA). “Dit was noodzakelijk om bij een krimpend personeelsbestand de goede voortgang van het werk te kunnen waarborgen”. De eindverantwoordelijkheid voor de betaling van de Buitengewone Pensioenen berust nog steeds
bij de Stichting 1940-1945.
Noot van VBV: ‘De Stichting 1940-1945 houdt volgens deze berichten de vinger volledig aan de pols. Waarom zou er dan bij de uitkeringen en pensioenen van oorlogsgetroffenen gekozen moeten worden voor het onderbrengen bij een ‘mega’ organisatie als de SVB.
Kennelijk kan dit ook eenvoudiger en minder ingrijpend!’
Tentoonstelling/‘Wie kan ik nog vertrouwen?’
Homoseksueel in nazi Duitsland en bezet Nederland’ (tentoonstelling) in Nationaal Monument Kamp Vught van 7 september 2007 - 10 januari 2008.
‘Wie kan ik nog vertrouwen?’ vertelt het verhaal van vervolging
en verzet van homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in
Nederland en Duitsland tussen 1933 en 1945. De tentoonstelling is gebaseerd op recent onderzoek. Met persoonlijke getuigenissen en uniek beeldmateriaal wordt een beklemmend beeld
van die tijd geschetst. Foto’s, filmfragmenten en documenten laten het politieke en maatschappelijke klimaat zien waarin deze mannen en vrouwen zich
staande probeerden te houden. Ook plaatst de expositie vraagtekens bij de tegenwoordige tijd: kunnen homoseksuele mannen en vrouwen blijven vertrouwen op de recent
veroverde positie en rechtsbescherming? Meer informatie kunt u vinden op www.vertrouwen.nu, via deze link elders op de IHLIA-website of op www.nmkampvught.nl
Uit het jaarverslag van de Stichting Pelita
Per 1 september 2006 startte het serviceabonnement voor Indische en Molukse senioren (Project Haaglanden). In 2007 evalueert men de aantrekkelijkheid van de abonnementen en de waardering van de abonnees. Ook ging de ‘Indische Eettafel’ van
start; maandelijks georganiseerd op verschillende locaties in de regio Haaglanden.
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Postadres VBV: Postbus 87594
1080 JN Amsterdam
Maak de VBV-vuist groter! Maak uw
kennissen (nu) lid! Bel of fax naar
onderstaande nummer:
Telefoon
020 - 673 32 33
Fax 		
020 - 673 32 33
Bank ABN-AMRO nr. 54.80.17.867
Postbank nr. 5063 253
Contributie 2007:
Eén enkel lid € 35,- Gezinslid € 17,50
Toeslag buitenland € 5,Aanvragen notulen? netpol@zonnet.nl
of Fax 020 - 673 32 33.
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Boeken/De tas van Eva
‘De tas van Eva’ is een
prachtige kleine uitgave
van de verzamelde brieven van de moeder van
Donald Speelman. Brieven die zij gedurende de
oorlogsjaren schreef aan
haar familie en haar man
Alex. Donald Speelman en Dick Schaap
hebben hiermee een klein juweeltje toegevoegd aan de lange lijst van boeken
over persoonlijke oorlogservaringen.
Eva en haar man Alex besluiten in 1942
het bezette Nederland te ontvluchten. Zij laten alles achter en vertrekken met de kleine Donald richting Zwitserland. Een levengevaarlijke tocht door
België en Frankrijk met vervalste papieren. In treinen vol Duitse militairen begeleid door ‘passeurs’ die tegen betaling
menselijk vrachtjes over de grenzen zette. Alex wordt al op een van de eerste
dagen in Pontarlier in Frankrijk opgepakt.
Eva schrijft Alex brieven die zij niet kan
verzenden maar die zij bewaart in een
tas. Zij correspondeert met haar ouders
in Amsterdam die later via Westerbork
naar Theresienstadt werden gedeporteerd. De brieven geven een huiveringwekkend beeld van de situatie en het verlangen en de hoop.
Boeken/‘De legale rest’
Voordat de Duitsers met de jodenvervolging begonnen,
moest worden gedefinieerd wie als jood
beschouwd diende te
worden. Hierbij werd
geen religieus principe gehanteerd, maar
een afstammingsprincipe. Had men minimaal drie joodse
grootouders, dan was men ‘Volljude’, volbloed joods dus in de nazieterminologie. In
Nederland waren dat ruim 140.000 mensen en voor deze groep kenden de Duitsers maar één oplossing: vernietiging.
Daarnaast waren er ook nog zogenaamde half-joden en kwart-joden en meer dan
tienduizend gemengd gehuwden. Deze
groep gehuwden, waarvan slechts één van
de partners joods was, bleek in eerste instantie te zijn vrijgesteld van deportatie en
vernietiging.
De juridisch-politieke én bureaucratische
strijd die door de verschillende Duitse instanties werd gevoerd om tot een sluitende definitie én tot het lot van deze groep
te komen, ging door tot 1945.

