“Vakbond” voor Vervolgingsoverlevenden WO II

Aan de ambassadeur van Israel
Z.E. Mr. Harry Kney- Tal
Buitenhof 47
2517 JR Den Haag

Amsterdam, 31-7-2009
Excellentie,
Het bestuur van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers (VBV) heeft
met ontsteltenis kennis genomen van een publicatie op de website van Ha’aaretz d.d. 27
juli j.l. waarin werd meegedeeld dat het Israëlische Ministerie van Financiën geld gaat
terugvorderen van Holocaust slachtoffers in Israel die sinds enkele jaren een uiterst karige Israëlische uitkering ontvangen. De reden is -volgens Ha’aaretz en een woordvoeder
van het ministerie- dat zij door een administratieve omissie vanaf het begin de uitkering
maandelijks onvoldoende gedocumenteerd kregen dan wel een onjuist (te hoog!) bedrag
zouden hebben ontvangen.
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers vraagt zich af wat de armste
groep Holocaustoverlevenden in Israel (alleen zij krijgen een uitkering) op basis van een
uitkering van slechts 1000 shekel per maand “te veel“ kan hebben ontvangen en hoe van
zeer bejaarde overlevenden na ruim zeventig jaar nog bewijsstukken of documentatie
kan en mag worden opgeëist.
Omwille van de juiste proporties wijzen we er op dat in Nederland de laagste uitkering
aan Holocaustoverlevenden op zijn minst het zesvoudige van dit bedrag bedraagt.
Met name het dreigement aan deze zwaar beproefde kleine groep van overlevenden in
Israel dat hun uitkering geheel zal worden gestaakt als zij weigeren een machtigingsformulier te ondertekenen waarmee het ministerie de bedragen van hun bankrekening
kan terugvorderen, komt ons ongemeen grof voor en getuigt van een volstrekt gebrek
aan empathie en joodse solidariteit.
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Wij wijzen er op dat toen enige jaren geleden de Conference on Jewish Material Claims
(Claims Conference) in het kader van aanvragen voor het Slave Labour Program abusievelijk aan duizenden aanvragers een eerste aanbetaling van plm. EUR. 5.000,-- had
gedaan die NIET voor deze uitkering in aanmerking bleken te komen op last van de regering van de Bondsrepubliek deze (aanzienlijk hogere!!) bedragen NIET teruggevorderd mochten worden.
Het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers, dat het officiële aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid inzake o.m. de uitkeringen WUV is, vraagt de Israëlische regering dan ook de zeer zwaar beproefde groep van overlevenden in Israel die
deze uitkering geniet te ontzien en terug te komen op het voornemen bedragen te gaan
invorderen dan wel de uitkering te staken.
Ons staan nog te scherp de beelden voor ogen van demonstrerende Holocaustoverlevenden in Israel die -ver onder de armoedegrens levend- om deze schamele uitkering hebben verzocht.
Wij verzoeken u vriendelijk ons protest tegen de aangekondigde maatregel op de kortst
mogelijke termijn ter kennis van uw regering te brengen en duidelijk te maken dat het
VBV zich geheel en al solidair met de betrokken groep van overlevenden verklaart.
Hoogachtend,
namens het VBV,
Flory Neter en ( voorzitter)
Wil Groen
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