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(tijd) - Premier Verhofstadt verklaarde in het weekend dat de regering samen met de banken en 
verzekeringsmaatschappijen een fonds opricht dat de slachtoffers van de nazi-terreur tijdens de 
Tweede Wereldoorlog moet vergoeden. De verzekeraars zegden hun medewerking al principieel 
toe. De banken zijn blijkbaar zo ver nog niet. 

Federaal eerste minister, Guy Verhofstadt, maakte in het weekend tijdens een toespraak op de dag 
van de joodse martelaar in de voormalige Dossin-kazerne in Mechelen de oprichting van het fonds 
bekend. Volgens Verhofstadt trekt de overheid zijn conclusies uit de bevindingen van de 
studiecommissie betreffende het lot van de bezittingen van de leden van de joodse gemeenschap 
van België tijdens de Tweede Wereldoorlog, de zogenaamde commissie Buysse. “We moeten 
onderzoeken op welke manier we rechtsherstel kunnen bewerken”, verklaarde Verhofstadt. “Een 
concrete mogelijkheid tot restitutie is de overdracht van middelen, op basis van concrete dossiers, 
door een op te richten fonds dat door de overheid, de financiële sector en de 
verzekeringsmaatschappijen wordt gefinancierd.” 

Navraag leert dat de verzekeringssector inderdaad via haar koepelorganisatie BVVO principieel heeft 
toegezegd om haar steentje bij de dragen. Voor de financiële sector, in hoofdzaak de banken, ligt dat 
iets moeilijker. “Zij hebben een begin van toezegging gegeven”, zegt een waarnemer dicht bij het 
dossier. “Maar ze willen de garantie dat hun bijdrage bevrijdend werkt. Ze willen dit hoofdstuk 
definitief afsluiten.” Hoe groot het fonds zal zijn, is nog niet duidelijk. “Alles zal afhangen van de 
bevindingen van de commissie Buysse”, stelt een betrokkene. “Die legt haar rapport eind juni 2001 
neer. Dat rapport vormt de basis voor het fonds”. Ondertussen kan het fonds al wel juridisch en 
administratief-rechterlijk voorbereid worden. 

Uit het fonds wordt geput voor de individuele teruggave van de rechthebbenden. Als er geen 
nabestaanden gevonden worden, wordt het saldo in een stichting gestort die de joodse 
gemeenschap in België zal beheren. (ToP) 

 


