De ‘Foundation Heart’
Onlangs heeft het bestuur van VBV contact gehad met de Stichting Heart.
Een lid van het VBV bracht deze stichting onder onze aandacht.
Aanvankelijk waren wij sceptisch. Het is immers de zoveelste organisatie
die zich bezighoudt met het achterhalen van joods bezit dat tijdens de
Holocaust werd ontvreemd. Denk aan het Maror-project en de activiteiten
van de Claims Conference. Tevens meent het VBV-bestuur dat gezien de
herstelbetalingen uit het verleden het twijfelachtig is of er daadwerkelijk
nog wat te claimen valt.
Zie verder het advies van het VBV onder aan deze pagina.
Wie of wat is deze Foundation Heart?
‘HEART’ is een afkorting van Holocaust Era Asset Restitution Taskforce en
is een initiatief van de Sochnut in samenwerking met de Staat Israël.
Doelstelling is om joodse overlevenden van de Holocaust en hun
erfgenamen te helpen om persoonlijke eigendommen welke werden
geroofd en vervreemd door, onder en/of tijdens het naziregime terug te
vinden en op te eisen.
De stichting vaart onder de vlag van de Israëlische overheid. Het VBVbestuur heeft daarover twijfels, immers, het betreft hier de Israëlische
overheid die -als de claim legitieme blijkt te zijn- onderhandelt met de
Nederlandse overheid.
De vraag blijft hoe de Israëlische overheid uit naam van een Nederlands
staatsburger kan onderhandelen.
Ondanks onze scepsis vindt het VBV dat u kennis moet kunnen nemen
van dit initiatief.
Hoe de stichting te benaderen?
De stichting is gestart in februari 2011 en heeft zich ten doel gesteld om
erfgenamen van roerend en onroerend goed te traceren en te restitueren.
Het is niet mogelijk om iets te claimen indien ooit eerder een
herstelbetaling heeft plaatsgevonden voor eenzelfde claim.
Het VBV geeft u hierbij het internetadres en het Nederlandse
telefoonnummer:

http://www.heartwebsite.org/ - - 0-800-022-9368.
U kunt via de site een formulier invullen. De uiterlijke datum voor
inschrijving is: 1 december 2011.
Het is een gebruikersvriendelijke site met 1,5 miljoen hits.

Tenslotte
Vraagt men vanuit de stichting om vooraf geld te storten dan wordt u
geadviseerd om eerst contact op te nemen met het VBV-bestuur via:

info@vbvinfo.nl of 020-6733233

