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Amsterdam, 4 februari 2012
Aan de Staatssecretaris van Financiën
Mr. Drs. F.H.H.Weekers
Onderwerp: defiscalisering smartengeld Artikel 2 Duitsland.

Geachteheer Weekers,
De Nederlandse overheid heeft de betalingen uit Duitsland van smartengeld volgens
Artikel 2 gedeeltelijk betrokken in het belastingcircuit. Gedeeltelijk omdat deze
uitkeringen wel zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting doch vreemd genoeg niet van
premieheffing.
Deze smartengelden worden uitgekeerd aan overlevende vervolgden van het Naziregime
volgens door Duitsland gestelde criteria.
Het niet vrijstellen van premieheffing is reden om u te benaderen met het dringend
verzoek om deze uitkeringen geheel te defiscaliseren.
De uitkering is bedoeld voor hen die deze ook daadwerkelijk financieel nodig hebben.
In de Duitse wet is dit als volgt opgenomen:

“The Federal Government is prepared, in continuation of the policy of the German
Federal Republic, to enter into agreements with the Claims Conference for additional
Fund arrangements in order to provide hardship payments to persecutees who thus
far received no or only minimal compensation according to the legislative provisions
of the German Federal Republic."
Als gevolg van het niet volledig defiscaliseren is men echter verplicht om de
smartengeldbetalingen uit Duitsland op te geven bij de belastingdienst met als resultaat
dat mensen hun huursubsidie en zorgtoeslag verliezen. Met het daardoor verhoogde
uitgavenpatroon gaat doorgaans ook de totale Artikel-2-uitkering verloren.
Wij –het VBV-bestuur- hebben inmiddels op allerlei niveaus gesprekken gevoerd.
Duitsland blijkt niet blij te zijn met de opstelling van Nederland in deze. Dit mede gezien
de onjuiste benadering van Duitsland inzake de vergoedingen voor Dwangarbeiders.
Immers, de Duitse overheid meende toen belasting te moeten heffen aan de bron; terecht
heeft Nederland daar tegen met succes geprotesteerd.
Het gevolg van dit protest uit Nederland was dat de Bundestag in November jl in no time
een noodwet heeft gemaakt die deze bronheffing voor eens en altijd te niet deed.
Voorwaar –ook politiek gezien- een staaltje van voortvarend optreden

Op Kamervragen van de heer de Wit op 29 maart 2007, die warrig waren en ook over
geroofde kunst gingen, heeft de voormalige staatssecretaris, de heer de Jager geantwoord
dat geen inkomstenbelasting wordt geheven maar dat de uitkeringen wel zijn
onderworpen aan de heffing van premie volksverzekeringen en dat zij ook zullen
meetellen bij de bepaling van het toetsingsinkomen voor inkomensafhankelijke
toeslagen.
Gezien de herkomst en bedoeling van het smartengeld en gezien de leeftijd van de
rechthebbenden verzoeken wij met klem om de gehele betaling vanuit het Artikel-2fonds uit het toetsingsinkomen te halen en volledig te defiscaliseren.
Met de meeste hoogachting,
Namens het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers,
Flory Neter - Wil Groen

