EINDVERSLAG COMMISSIE
Verslaglegging door de uitkeringscommissie Joods wezenfonds

1. Voorgeschiedenis
Door het Samenwerkingsverband JMW is een Fonds in het leven geroepen ten behoeve van
Joodse Oorlogswezen die onder voogdij hebben gestaan van één van de vier Joodse
voogdijinstellingen die later fuseerden tot één Joodse voogdijinstelling, Le Ezrat HaJeled. Het
Samenwerkingsverband is de rechtsopvolger van de Joodse voogdijinstellingen na de
beëindiging van hun voogdijtaken. De instellingen hadden op dit terrein geen taak meer te
vervullen nadat alle Joodse oorlogswezen meerderjarig waren geworden. Als gevolg van de
toenmalige wetgeving geschiedde dit op 21-jarige leeftijd. Dit betekende dat 21 jaar na het
einde van de 2de wereldoorlog, dus in 1966, de voogdij over deze wezen van rechtswege
kwam te vervallen. De nog beschikbare vermogens van de Joodse voogdijinstellingen werden
ondergebracht in een aparte stichting, het Samenwerkingsverband JMW.
Ongeveer 10 jaar geleden kwam kritiek los over de wijze waarop de Joodse
voogdijinstellingen de vermogens van hun pupillen hadden beheerd. Zo zouden niet alle
gelden die na de meerderjarigheid van Joodse oorlogswezen vrijkwamen aan deze wezen zijn
uitgekeerd. Vooral Elma Verheij heeft in haar boek over dit onderwerp deze verwijten onder
woorden gebracht. Dit bracht het Samenwerkingsverband er toe een onafhankelijk
onderzoek naar de gang van zaken door de Joodse voogdijinstellingen te laten verrichten. Dit
onderzoek is verricht door twee deskundigen, de heren Hoek en Joor. Zij werden bij het
verrichten van het onderzoek belemmerd door de omstandigheid dat de financiële gegevens
over het beheer van de vermogens van de Joodse oorlogswezen waren vernietigd. Aan de
hand van het wel beschikbare materiaal wordt door hen in het rapport “Rekenschap”
geconcludeerd dat de instellingen hun werkzaamheden zorgvuldig hadden verricht hoewel
fouten in incidentele gevallen niet konden worden uitgesloten.
Hiermee waren de Joodse voogdijinstellingen en daarmee hun rechtsopvolger het
Samenwerkingsverband JMW in belangrijke mate “vrijgepleit”. Dit neemt niet weg dat als
gevolg van de boeken van Elma Verheij en het rapport van Hoek en Joor nog eens inzichtelijk
werd gemaakt door welk lot deze Joodse oorlogswezen waren getroffen: hun ouders waren
vermoord en de Nederlandse overheid toonde weinig interesse voor de bijzondere positie
die de Joodse oorlogswezen innamen. Het samenwerkingsverband JMW meende dat op de
een of andere wijze in de richting van de Joodse oorlogswezen een gebaar moest worden
gemaakt als erkenning van hun lotgevallen en als blijk van solidariteit. Daartoe werd een
Fonds in het leven geroepen van 125.000 euro. Deze gelden konden een individueel dan wel
een collectief karakter krijgen. Besloten werd een onafhankelijke commissie met het
beoordelen van aanvragen te belasten. De enige bemoeienis die JMW zou krijgen was de
beoordeling van de vraag of een aanvrager een Joodse oorlogswees was die onder voogdij
had gestaan van een van de vier Joodse voogdijinstellingen.

2. Werkwijze commissie Joods wezenfonds
De commissie veronderstelde dat het gros van de aanvragen een individueel karakter zou
hebben. Dit bepaalde de verdeelsleutel: 100.000 euro werd gereserveerd voor individuele
aanvragers; 25.000 euro werd bestemd voor collectieve projecten. De commissie bepaalde dat
een collectief project door minimaal 2 andere personen moest worden ondersteund. Het
maximumbedrag dat aan individuele aanvragers kon worden uitgekeerd werd vastgesteld op
2000 euro. Dit maximum werd met name ingegeven door fiscale overwegingen. Er moest worden
vermeden dat vergoedingen onder het schenkingrecht zouden vallen. Ook het aantal te
verwachten aanvragers had invloed op de vaststelling van dit bedrag. Aanvragen konden tot
uiterlijk 1 juni 2011 worden ingediend. Aanvragen die uiterlijk op 10 juni 2011 binnenkwamen
werden geacht tijdig te zijn ingediend.
Getracht is zo ruim mogelijk aandacht te vragen voor de mogelijkheid een beroep te doen op het
Fonds. Publicaties stonden o.a. in het NIW, JMW platforms, het blad Aanspraak van de PUR. Op
de betrokken organisaties van wezen en verwante organisaties (VBV, IOH, Aleh) is een beroep
gedaan hun leden te informeren.
De commissie achtte het niet aanvaardbaar dat aanvragers – mede gelet op hun leeftijd – met
papieren rompslomp zouden worden belast, zoals het geven van gegevens over hun inkomen en
vermogen en het overleggen van bewijsstukken over de zaken die met het toegekende bedrag
waren aangekocht. Individuele aanvragers behoefden slechts de bestemming van hun aanvraag
te vermelden. Ingeval een aanvrager tot de doelgroep behoorde werd meteen een voorschot van
750 euro uitbetaald. Het restant zou tegen de zomer van 2011 volgen. Dan was duidelijk hoeveel
individuele aanvragen waren gehonoreerd en welk bedrag per aanvraag kon worden uitgekeerd.
Aanvragers wier aanvraag werd afgewezen omdat zij niet tot de doelgroep behoorden werden in
de gelegenheid gesteld tegen de afwijzing binnen 4 weken bezwaar te maken en desgewenst
door de commissie hierover te worden gehoord.
De commissie heeft 6 maal vergaderd ten kantore van JMW.
3. Overzicht van de bestemmingen van de aanvragers
De bestemmingen van de individuele aanvragers kunnen ruwweg als volgt worden
onderverdeeld.
1. Het maken van reizen al dan niet met of naar kinderen of andere familie onder andere naar
Israel, Polen en München (het Demjanjuk-proces)
2. Het aanschaffen van meubilair of het opknappen van de woning.
3. Het aanschaffen van vervoermiddelen.
4. Het vergoeden van medische kosten.
5. Het uitoefenen van hobby’s.
6. Het aanschaffen van een computer.
7. Het uitgeven van een boek of het vertalen daarvan; het maken van een film; het exposeren
van kunstwerken.
8. Het onderhouden van het graf van omgekomen ouders.

9. Het organiseren van een reünie.
10. Het doen van giften.
11. Het inlossen van schulden.
4. De aanvragen
In totaal zijn 223 individuele aanvragen ingediend. 130 personen dienden hun aanvraag meteen
bij het secretariaat van het Fonds in; 20 deden dat bij JMW. Ca. 10 personen deden bij beide
adressen een aanvraag.
Van de aanvragers bleken er, na onderzoek door JMW en een beoordeling daarvan door de
Uitkeringscommissie 93 tot de doelgroep te behoren (42%).
De door JMW gemaakte schatting was dat het aantal oorlogswezen dat aanspraak op een
uitkering kon maken 164 was. Dat betekent dat uiteindelijk 57% van de rechthebbenden
daadwerkelijk een uitkering heeft aangevraagd en gekregen.
Van de 93 mensen aan wie een uitkering is toegekend woonden er 42 in Nederland, 39 in Israel
en 12 elders.
19 aanvragers wier aanvraag was afgewezen hebben de mogelijkheid bezwaar te maken benut.
Enkelen van hen zijn op hun verzoek door de commissie gehoord. In geen der gevallen heeft dit
tot een toekenning geleid. Wel werd op grond van hun toelichting duidelijk dat veel afgewezen
aanvragers weliswaar niet onder voogdij van een Joodse voogdijinstelling hadden gestaan maar
dat deze instellingen zich wel met hen op de ene of andere wijze hadden bemoeid. (van de 1800
Joodse oorlogswezen was slechts bij 215 de voogdij toegewezen aan één van de joodse voogdijinstellingen). Sommige aanvragers hadden daardoor het idee gekregen dat zij wel degelijk onder
voogdij van een Joodse voogdijinstelling hadden gestaan. Sommige aanvragers die er van op de
hoogte waren dat zij niet onder voogdij van een der Joodse voogdijinstellingen hadden gestaan
waren het er niet mee eens dat zij werden buitengesloten. Waarom onderscheid maken tussen
categorieën Joodse oorlogswezen? In alle gevallen was hun lot niet te benijden geweest, zo werd
gesteld. Het is opnieuw duidelijk geworden dat de pijn niet alleen (of misschien zelfs vooral niet)
in de financiële aspecten van de voogdij zit.
Aanvankelijk hadden 5 personen een aanvraag ingediend voor een gemeenschappelijk project.
Deze aanvraag is later teruggetrokken zodat er uitsluitend individuele aanvragen resteerden.
Mede gelet op het grote aantal individuele aanvragers heeft de commissie besloten het voor de
collectieve projecten bestemde bedrag van 25.000 euro aan de individuele aanvragers ten goede
te laten komen.
Al met al diende 125.000 euro over 93 goedgekeurde aanvragen te worden verdeeld. Dit
betekent dat per aanvrager in totaal een bedrag van 1300 euro kon worden uitgekeerd. Het
maximum van 2000 euro is derhalve bij lange niet gehaald. Hier staat tegenover dat het aantal
aanvragen de verwachtingen verre heeft overtroffen. De ruime publiciteit die door JMW volledig
op haar kosten aan het Joodse Wezenfonds is gegeven heeft hiertoe zeker bijgedragen.
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