
Inleid irg
Vandaagdelfn wijmet u hoe NSde slaohtc ffeis er directe nabeslaandei vande

tcircjrvx d hczrltcrtcgcmoctw llci komcn anwDgo de tdI dioNSir d Twccdc

Wareldoorlog gaspceld heeft m de zuK er ngsopacatie van de beretterdeor hel

tran n aar verniat igirgskampan

Op hqqevan her rapport van dp r ptnrr iq ip Cnipr wi Ipr wij
naardired betrol^fcenen

ru ppi gptHS trfflkPT

Bedanh«r

De vraaq hoe NS met het oorloqs erleoer otn moeit qaar is er b ijfl eer npewikkelds
In de eerste plaats wil ik al e ledsn van ce Commisae daatom bed an ken \

het we rk VI at zij verzel he eh bjhel schri ien van dit advies er wal zij nog gaat
ve zstten by hel jitvoeren van de regelmg Wij waarderen hel zeer dat zij melgiote
snalheid rv aar ook net de vereistezorgvLldighe d lot dit advies iscekomer

Diamaastwil ikde ieelU 2jC 2 ft ed3nken dijheeft ors alsNSaancesproken er

{cherpgehouden en legelijkenijd ruimte geboden om nate denker over eer goeds
iiiatiiet ivaatup sen itidividuele LegeiiiLBLki iiiirig kati mordeti vo iigegsver

Adviezen

GibdiluLjp ik iiiKlLde advinreri van are dour

A

De Carrmissie hee t de opd adtlgekregen te kijken hoe NSop
gaxi tot irdividLcIo vergoedirgcn Hot gaat hierbij om eon

die hd rreed direct door het hardcicn var NSpetroffon

morele grenden
tcgcraoctkorriirgaankar

her gctri
de bzijn Di1 zi|n diagenen die doo

getranspoitearc in treinen net alauite ndelijks bedamm
het byiten and Dit iraneport vend plaataom ban alt be

NSn opdrachl ezalter in Nederland zif
ming vernialigirgtkampar in

volkngtcroep uit te roeiar

legemoetkomirg aan

tran^o tei waduwien wecLvvnaarsen kmderer

krirgvar gerechligden ru

nade oorloqqeborer zi|n

oorlog zjngetrouwd met ben die zi_n weggevoerd Wij nemen cit voordel over

Advies boogtebedrag
Niar shatting beoraagt het totale bedrag dat h ermee gen

0u o 3 Naarschatlirg korren enkale daizenden p

ning n aanrrerkirg waarender raar schalt ng hi

Commisge advisesri om vocrceze gro pen vetschillende bed acen 1s hanterer Wij
rener dit advies ever ons lea isererd dat elk geld sedrsg per defir Hie het

utilijklaBd r LLil wagriiarnl

irbij ishet goed omte vermelcer dat wij in gesprekzijn mat de Delaaingd end

deze tegernqelkoningen met fiecael te belesten He beboeft geen toelioht ng
dat dat wst ons bet eft niet paserc zol zijn DaarraaS mag het niet rozijr iat de

tcgemoetkorning ardcrc uitkcinger in gevaar brengt

Advies bistorisch ondcrzockrol van

De Con

De Corrimisas adv sett een Dverleuenden vanceze

DeCommissie adviseeri NSomde

isengaat dus om kindsren die voor tijde
vredjwnaarsdie voot t jdersen nade

te nemen Het

en wecLvien ei

oeid itenkele tiertallen

soren voorde

U overleverden Je

niljo
tegamostko

pen

I hD

paii

Daart

13 adv esert NStevenseen hido’isch onderzoek in ta stellar raar n ral
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gefidit pd«lrsi5porten tijdersde Tv»ee Je Wersidoorlog Wij i

wc lcden wcci in t aticucn oni te lercn «an hcL vctledcr gorlDjnd
to koma bli_j en doan

Sndtde mrlig n r vakar rniiarynakii anight naar hal hand a an van Hf t ijdanc
finring Trials in dp Sr|pman aita Frr iipIp nf rinnrria Ziiivpr ng r nmm sip DnfcTiji
ervesl publicatiesuerscliener en lenloonslEllirEEr gemaakt overhelonderw rp als

ook oriJef oeken raargedaan in birner er aLdenland

hebbtfi n het

cn zLllcn ditir de

Drie getenommserde onderzoekers hebbsn de afgelopen jaren onderroek gedi
naar de ro van NSm de Tweece Wereldoorlog Daarbij hebben zij hulp gekregf
N^onder rreer c cor veiled tge loegang le verlener lot Erchieven van NS In

sptember verscMjrt deze publitatie Dit zal orcetwij eld «n asivjllingziji op wat

wlj n j wetan MS a a at open om daarna te bezen in hoeverre in de toekomst

aarvLilenc orderzoak nieov e irzchter op kar leveren

Advies a llecil«ve ulting van«rk«nnlng
Wj iBal ee ei u ns dal si uuk yiuepen zijii waai arij i

kuiiieii Dal geld I bijvuuibeBid vuui de uryBVBSi 20 000 yeti anepui leerde

ve moLi de kiiida er Zij heLbaii riuuil sen kans jehad uiii iijii Ibvbii vtinii Le •ja eri

of engezin te slichten Als vij kijken naai cnze eigen kinderen en kle nkirderen en

derken aandezegroep zien v e degtLweler var deTweede Wereldoorlog
HclocaLd in zjn voile omuang

NSbeeft de afgslopen decennia vaak n sanenep

rlngsgfttrn ^anar regelmatig a^ndanhl bsstped

Ip pr van npl Ips1 dat Tnvpipn in dP Tvjppdp Warpldnfiring
Commisae advisEeri MSle ove weger of en op vveke maniGr or

van erkerning kan komer veor de grots groep gEraneporteeden waarvan geen
nijesaandei meer aanspraak op een irdividue eteqerroelkotnirp kan maken Dit

adviesbesohoL wer

ze ten en kracb bj

eyeiiiLiet ku

raak met organ
■ nl ar

leatieevar

harcankan aran

rgprii
1 coll ectievoLiting

wij als een aansooting
te zetten

orcersteunirg om ons belaid vcor te

Ond anksce

herdenker b

het leec wat hen isaangedaan ontbrak In dal rrorele plichlabeset zal NSuitvoering
gever aar dit advies

Graagzuu ikwillsn eindigen ineL de laalsLe ziniien van eeiigBdiidil van Hanri

Midiaelisdat ook in de vertrekha van station LJtreclit Centraal liangl

Wsar al^jd^jdtdet afl

fcrug naor b of yep o pesr

dag zanderjou

iTrTZ
NSom de TweedeVi eieldoorlc g colletlie te

bijbelrckkenendat een indwiduele tegemoetkotring van
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lQ 2 e I I0 2 e I FIN DEELNENP P 10 2 e |@minlin nl1 M0 2 e | 10 2 e | | 10 2 e

FIN DEELNFTK I i0 2 e |@minfin nl1

To

{FI N DEELNENPl i0 2e |@minfin nl1 f J 0 2 6

]@Nt NLJCc 10 2 e

From

Sent Thur 1 10 2019 9 30 32 PM

Subject Fwd Instelling Commissie tegemoetkoming Tweede Wereldoorlog
Received

Instelling Commissie tegemoetkoming Tweede Wereldoorlog pdf

10 2 6

Thur 1 10 2019 9 30 36 PM

ATT00001 htm

Allen

Zoals aaiigekondigd liieibij liet persbericlit Stiaks ook te zieii m nieuwsuui’

Fijne avoiid

10 2 6

Begin doorgestumd beiiclit

teNS NLVan

Datum 10 januari 2019 21 11 52 CET

Aan

10 2 6

@NS NL @ns nl

l|NS KL
10 2 8 10 2 810 2 8

|@ns nl

@abellio com

10 2 610 2 6

10 2 6

@m nlKopie 10 2 610 2 6

@NS NL10 2 6 10 2 6^ is nl l

Onderwerp Instelling Commissie tegemoetkoming Tweede Wereldoorlog

Beste coUega s

Bijgevoegd bet persbericlit Graag verspieiden naar de eerder bespioken stakeholders

Hierbij vennelden dat er een embargo op zit tot 22 00 uui’

lets voor 22 00u wordt dit persbericlit op iNSite gezet Om 22 00u publiceren wij liet persbericlit

Bedaiikt

10 2 6

Deze e mail inclusief eventuele bijiagen is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde De e mail kan persoonlijke ofvertrouwelijke
informatie bevatten Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van de inhoud van deze e mail en eventuele bijiagen
aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht degene die de e mail

verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e mail en eventuele bijiagen te vernietigen

Infonnatie vennootschap

1122477 00003



10 2 e I 10 2 e I FIN DEELNENPlLJM £j@minfin nl]^
io 2 eljo£ e^Q^i n deelnEN P [[

10 2 6To 10 2 6

fFIN DEELNFTKIll i0 2 e |@minfin nl1 [ ]@rriinfin nl]10 2 e

Cc @NS NL]10 2 e

From [
Sent Wed 6 26 2019 3 21 42 PM

Subject Onder embargo Commissie WO II Transporter NS berichtgeving
Received

Advies Commlssie lndivlduele Teqemoetlcomlna Slachtoffers WO ll Transport pdf

iu i 6

Wed 6 26 2019 3 21 47 PM

Persbericht commissie pdf

Persbericht NS komt slachtoffers transporten Tweede Wereldoorloa individ pdf

Bests [
Hierblj ontvangen jullie het advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WON Transporten NS en de

persberichten van de commissie en NS

De persconferentie start om 16 00h en is live te volgen via bijgaande link

Met de Commissie is nadrukkelijk afgesproken dat deze stukken tot 17 00h onder embargo zijn Wij verzoeken jullie daarom om dit

embargo te respecteren

De documenten staan vanaf dat moment bij op de website NS ook in het Engels

Met vriendelijke groet

10 2 e I

Ps NS voIgt het advies van de commissie

10 2 e| 10 2 6

Deze e mail inclusief evenluele bijiagen is uilsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde De e mail kan persoonlijke ofvertrouwelijke
informatie bevatten Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verslrekking van de inhoud van deze e mail en evenluele bijiagen
aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht degene die de e mail

verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e mail en evenluele bijiagen te vernietigen

Informatie vennootschap

1122476 00006



o
COMMISSIE Individuele

TECEMOETKOMINC Slachtoffers

won Transporten NS

Nieuwsbericht

Amsterdam 26 juni 2019

Commissie adviseert NS over doelgroep en hoogte individuele tegemoetkomingen

De Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOll transporten NS heeft op woensdag 26 juni 2019

haar advies aan NS aangeboden Met advies gaat over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming
aan overlevenden en direote nabestaanden van de NS transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog kan worden

vormgegeven Job Cohen is voorzitter van de Commissie die verder bestaat uit Lilian Gongalves Ho Kang You

en Ellen van derWaerden Eva van Ingen is secretaris van de Commissie

Het geven van een advies over een regeling die invulling geeft aan de intenties van NS en ook door betrokkenen

kan worden aanvaard als passend en redelijk’ was een buitengewoon lastige opgave Job Cohen zegt hierover

“een redelijk of passend geldbedrag dat ook maar lets kan compenseren van het leed dat betrokkenen is

aangedaan valt niet te noemen Er kan dan ook geen sprake zijn van compensatie’ Het gaat om een

tegemoetkoming die moet worden gezien als een moreel gebaar”

Belanghebbenden
De Commissie adviseert de regeling open te stellen voor alle nog levende personen uit de Joodse Gemeenschap
en de gemeenschap van Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog op bevel van de bezetter per

spoorzijn vervoerd naar Westerbork Vught of Amersfoort met het oogmerk hen naar een concentratie of

vernietigingskampen buiten de landsgrenzen te vervoeren ofvanuit andere locaties in Nederland rechtstreeks

naar concentratie en vernietigingskampen buiten Nederland zijn vervoerd Zij zijn de direct belanghebbenden

Tegemoetkoming
De Commissie adviseert onder meer op basis van onderzoek naar andere regelingen voor direct

belanghebbenden de tegemoetkoming op € 15 000 vast te stellen Wanneer deze persoon tijdens of na de

oorlog is overleden adviseert de Commissie een tegemoetkoming voor directe nabestaanden beschikbaar te

stellen Dit geldt voor de weduwen en weduwnaars en wanneer zij niet meer in leven zijn voor de kinderen van

de belanghebbende gezamenlijk Hierzijn de bedragen € 7 500 en € 5 000 Bij de regeling wordt uitgegaan
van de situatie zoals die was op 27 november 2018 Dit is de datum waarop NS en Salo Muller met elkaar

overeen kwamen dat deze regeling ermoest komen Het volledige advies en de onderbouwing is te lezen op

www commissiet6aemoetkominans nl Het streven is erop gericht dat de regeling op 1 augustus 2019 in werking
treedt

Historisch onderzoek

Naast deze individuele regelingen adviseert de Commissie diepgaand historisoh onderzoek te laten doen naarde

rol van NS tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij het perspectief is gericht op ‘transporten’ tijdens de oorlog
Dit met het oog op het verdiepen van het historisoh inzicht en de refleotie op eigen handelen in de oorlogsjaren
om daarmee ook recht te doen aan de gevoelens van andere slachtoffers van transporten in opdracht van de

bezetter die niet voor de individuele tegemoetkoming waaroverdit advies is uitgebracht in aanmerking komen

De Commissie adviseert NS om naast dit onderzoek te overwegen in samenspraak met de betrokken

groeperingen tot een andere collectieve uiting van erkenning te komen voor de groep getransporteerde

gevangenen die buiten de reikwijdte van deze regeling vallen

Noot voor de redactie niet voor publicatie voor meer informatie over het advies van de Commissie kunt u contact opnemen

Intcom nfiissietegemoetkominans nlmetr 10 2 e

1122758 00008



^
b[| i0 2e I@minvws nl1

| l0 2 e II 10 2 ^ 1 1 10 2 e | FIN DEELN

Wed 11 27 2019 2 10 04 PM

10 2 0To

From

Sent

Subject RE SPOED vraag ivm motie NS

Wed 11 27 2019 2 10 04 PMReceived

Niet dit waren Q A s ter voorbereiding van het AO deelnemingen zowel in januari als vorige week maar er zijn geen vragen

over dit onderwerp gesteld De spreeklijn dat deelnemingen privaat zijn en de aandeelhouder niet over bedrijfsvoering gaat is

een algemeen verhaal dat we vaak met de Kamer hebben gedeeld Maar over commissie Cohen hebben we niet eerder met de

Kamer gesproken 00k niet schriftelijk
10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

|l0 2 e|

m
10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

I 10 2 0 I

I 10 2 0 I

|1O 2 0|
dubb0l met ld 112245010 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0

10 2 0

1122458 00009



1]|| I0 2 e |@minvws nil
10 2 e|J 10 2 e | | 10 2 e UfIN DEELN

Wed 11 27 2019 2 21 19 PM

To 10 2 e

From

Sent

Subject RE SPOED vraag ivm motie NS

Wed 11 27 2019 2 21 19 PMReceived

jg g e I weet jij van wie de motie komt

10 2 eVan

Verzonden woensdag 27 november 2019 14 07

Aan | 10 2 |j 10 2 e | | 10 2 e | FIN DEELN

Onderwerp RE SPOED vraag ivm motie NS

Beste |lQ 2 e|
Zeer veei dank

Kun je aangeven vjanneer dit met de TK is besproken
Groeten

Van Ro 2 6 io 2 e 10 2 e FiN DEELN 10 2 e | 5 minfin nl

Verzonden woensdag 27 november 2019 13 46

Aan [ ] 10 2 e @minvws ni10 2 e

] FIN DEELN | 10 2 e |@minfin ni 10 2 0 10 2 e FIN DEELN] 10 2 @minfin nlCC 10 2 0

Onderwerp RE SPOED vraag ivm motie NS

Beste I 10 2 6 |
Bijgaand wat Q A s van ons AO staatsdeeinemingen Vender een korte spreekiijn

NS is een private ondernemina waarin de staat MinFin 100 van de aandelen houdt

De staat heeft ais aandeeihouder bevoegdheden vanuit het vennootschapsrecht zoals het goedkeuren van investeringen en

benoemen van bestuurders

De aandeeihouder gaat echter niet over de bedrilfsvoerinq dat is aan de raad van bestuur van NS

De uitvoering van de aanbevelingen van de commissie Cohen is aan NS de staat heeft geen formele bevoegdheden om

daar invioed op uit te oefenen

Laat maar weten ais je nog vragen hebt

Groeten

|l0 2 e|
Van 10 2 e 10 2 0 5 minvws nl

Verzonden woensdag 27 november 2019 13 2^
Aan I 10 2 e I lO g e FIN DEELN 10 2 e |@minfin nl

Onderwerp SPOED vraag ivm motie NS

Urgentie Hoog

Beste

kreeg ik jouw contactgegevens

Morgen in het VAO Oorlogsgetroffenen in de TK verwachten we een motie over de NS

Het gaat om de uitkeringsregeling voorJoodse Sinti en Roma vervoigingssiachtoffers WO II

De vraag is of onze staatssecretaris via de staatsdeeineming in de NS invioed kan uitoefenen om de regeiing te verbreden naar

verzetsdeelnemers

Via 10 2 0

Kan onze staatsecretaris dit toezeggen En zo nee waarom niet

Met vriendeliike groet
10 2 0 n

10 2 0Idrs 10 2 0 Ministerie van Voiksaezondheid Welziin en Sport |

Directie Maatschappelijk0 Ondersteuning DM0 |KJ z e

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Teiefoon 10 2 0 giminvws nl | werkdagen ma t m do] E maii10 2 0

1122450 00010



1@minvws nil
10 2 e | | 10 2 e UfIN DEELN

10 2 €i ITo

10 2 eFrom

Sent Thur 11 28 2019 5 18 32 PM

Subject RE SPOED vraag ivm motie NS

Thur 11 28 2019 5 18 32 PMReceived

Ja ik zag het Had NS ook al aan de lijn Uitspraak was niet handig maar hij corrigeerde wel na interruptie van PvdA Volgens
mij geen grote gevolgen

Van 10 2 9

Verzonden donderdag 28 november 2019 17 15

Aan 10 2 e 10 2 6 I 10 2 6 FIN DEELN

Onderwerp RE SPOED vraag ivm motie NS

HQi|lO 2et
VAO ging net niet goed Onze woordvoerder werd gebeld door de NS vanwege onliandige uitspraken
Kunjij jullie communicatieafdeling msemen

Groet io 2 e

Verzonden met BlackBeiiy Work
www blackberi v coni

10 2 e I 10 2 6 FIN DEELN 10 2 6 l@minfm iil

Datum donderdag 28 uov 2019 12 00 PM

Aan [

Van 10 2 6

]@mLiivws iil10 2 6

Ondeiwerp FW SPOED vraag ivm motie NS

Hoi I 10 2 6 |
Zoals zojuist besproken hierbij aanvullende input van NS

Groeten

|l0 2 e

Van

Verzonden woensdag 27 november 2019 18 29

Aan

10 2 6 @NS NL

10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 e| 10 2 6 {FIN DEELN@ns nl

10 2 6 @minfin nl

5 ns nlCC 10 2 6 5 N5 NL10 2 6

Onderwerp RE SPOED vraag ivm motie NS

Nu ook met bijiagen
Met vriendelijke groet

10 2 6

NS I Stakeholdar en ConceBsiemanagament
Laan van Puntenburg 100

Postbus 2025 3500 HA Utrecht

Internet Twitter Facabook Linkadln YouTube

Var

Verzonden woensdag 27 november 2019 18 28

Aan

10 2 6

10 2 6 10 2 6 102 e| 10 2 6 FIN DEELN@ns nl 10 2 6

10 2 6 @minfin nl

10 2 6 5ins nl 10 2 6 5 ns nlCC

Onderwerp RE SPOED vraag ivm motie NS

Beste [10 2 4
Zoals besproken hierbij aantal bullits op een rij t b v sturen aan de collega s van VWS in beantwoording op eventuele Kameruitspraak
Bijgaand ook het aangeboden advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOll Transporten NS en de reactie van NS

hierop zie bijiage
Via onderstaande linkverwijs ik graag door naar het nieuwsbericht met een samenvatting van 26juni 2019

https nieuws ns nl ns komt slachtoffers transporten tweede wereldoorloa individueel teaemoet

Lijn
VDit onderwerp is zijn geheel niet gepasseerd bij het AO voortgang beleid Oorlogsgetroffenen Noch bij het AO Staatsdeelnemingenbeleid

VOp 27 november 2018 heeftNS besloten om naast collectieve vormen van erkenning op morele gronden een individuele financiele

1122465 00011



tegemoetkoming beschikbaar te stellen aan de meest direct door zijn handelen getroffenen namelijk diegenen die door NS in opdracht
van de bezetterzijn getransporteerd naarde kampen Westerbork Vught of Amersfoort en van daaniitop transport zijn gesteld naar

concentratie en vemietigingskampen buiten Nederland

VHetisgeen uitkering of schadevergoeding Met is een tegemoetkoming van NS uit eigen beweging Hetheeftgeen officiele ofjuridische
status

VNS heeft een zeerzorgvuldig proces doorlopen en in januari 2019 de onafhankelijke ‘Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers

WON Transporten NS’ ingesteld onder leiding van de beer Job Cohen

VNS heeft de aanbevelingen van de Commissie over inhoud en vergoedingen op 26 juni 2019 overgenomen Opdracht van Commissie was

1 het uitbrengen van een advies aan NS over de vraag op welke wijze een individuele tegemoetkoming aan overlevenden en directe

nabestaanden van de hiervooromschreven transporten tijdens de Tweede Wereldoorlog kan worden vormgegeven en 2 Hetverzorgen
van de daadwerkelijke uitvoering van deze regeling Daartoe heeft NS de Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WON

Transporten NS in het leven geroepen en aan de leden van de Commissie gevraagd hetbestuur daarvan te vormen

VNS start nu ook met het opvolging geven aan het advies van de Commissie over een collectieve uiting van erkenning NS spreekt ook met de

COWS en wil die gesprekken graag voortzetten

Bij vragen uiteraard bereikbaar

Dank eri greet
10 2 6

Met vriendelijke groet

10 2 6

NS I Stakeholder en Concessiemanagement
Laan van Puntenburg 100

Postbus 2025 3500 HA Utrecht

Internet Twitter Facebook Linkedin YouTube

1122465 00011



|l0 2 e| BOA Advies I0 2 e @min1in nl1

BOA BO P MIN ||

10 2 eTo

]@min fin nl]10 2 e 10 2 e 10 2 eCc 10 2 6

FI N DEELNI lO a e n@minfin nl

From

Sent

Subject Terugkoppeling call Roger van Boxtel

Tue 1 14 2020 10 01 55 AM

10 2 e I 10 2 ^ \ I 10 2 6 ] FIN DEELN

Tue 1 14 2020 10 01 55 AM

Received

Hol|l0 2Tep
De minister heeft vorige week met Roger van Boxtel gebeld over de commissie Cohen Kun jlj nagaan gaan wat er is besproken
Dit in verband met de toezegging van de minister aan de[
Groeten

|l0 2 e|

]om hem half januari te bellen10 2 6

1122462 00012



| 10 2 e | FIN DEELNENP]^ 10 2 6 |@minlin nl1

J@minfin nl] |

10 2 6 10 2 6To

FIN AUl iP 2e I@minlin nl1 io 2 e10 2 e 10 2 eCc 10 2 6

10 2 6 n FIN DEELNENP [| 10 2 6 |@minlirLnl]
n I0 2 6~t ^ 6^l0 2 en BOA Ad vies

Wed 1 15 2020 6 06 19 PM

From

Sent

Subject RE Ns en woii

Received Wed 1 15 2020 6 06 20 PM

Dankfid^^

Van 10 2 e 10 2 6 I 10 2 6 FIN DEELN

Verzonden woensdag 15 januari 2020 14 26

Aan 10 2 6 3 2 6 ]l0 ^ ^^BOA Advies

CC 10 2 6

Onderwerp RE Ns en woii

Hc| [Tod ^
~

Je Kan anr Slootweg als voIgt antwoorden

Groeten

|l0 2 e|
Hoi Evert Jan

Het instellen van de commissie en het opvolgen van de aanbevelingen is een besluit en verantwoordelijkheid van NS NS

infomneert de minister als aandeelhouder over de voortgang maar Financien heeft geen maximumbedrag of andere kaders aan

NS opgelegd Wij hebben dit vandaag nog geverifieerd bij NS NS voelt volledige vrijheid om uitvoering te geven aan de

aanbevelingi zonder enige beperkingen van de aandeelhouder

NS heeft de commissie Cohen de opdracht gegeven te kijken hoe NS op morale gronden over kan gaan tot individuele

vergoedingen NS heeft gekozen voor een tegemoetkoming aan hen die het meest direct door het handelen van NS getroffen
zijn In de definitie van NS zijn dit diegenen die door NS in opdracht van de bezetter in Nederland zijn getransporteerd in

treinen met als uiteindelijke bestemming vernietigingskampen in het buitenland met als doel hen als bevolkingsgroep uit te

roeien

Verzetsstrijders vallen niet onder de definitie van NS Dat is een keuze van NS Er is echter geen sprake van een waging
iedereen die aan de criteria voldoet komt in aanmerking voor een financiele tegemoetkoming ongeacht of die persoon

verzetsstrijder was of niet De commissie Cohen toetst of wordt voldaan aan de criteria dit doet NS dus niet zelf

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag

Van [ 10 2 6 2 e 10 2 6~| BOA Advies 1Q 2 e ^minfin nl

Verzonden woensdag 15 januari 2020 10 02

Aan | 10 2 6 |j lQ 2 e | | 10 2 6 | FIN DEELN 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp FW Ns en woii

Hoi|iO 2 eL
Zou je met speed liier mar kmmen kijken Want voorkom graag vragen op een onderwerp als deze Ook even in relatie

dus kan ik ook prima gaan bellen Heb nl twijfels waar de NStot wat NS dan zegt

politieke paitijen mee voedt als ze blijven wijzen naar aandeeUiouders

Gioet

10 2 6

Verzonden met BlackBeiiy Work
www blackbeiiy com
Van Slootweg E 10 2 e @tweedekamer iil

Datum dinsdag 14 jau 2020 9 23 PM

Aan 0 ^10 2 6^BOA Advies ] 10 2 610 2 6 @minfm iil

Ondeiwerp RE Ns enwoii

Hoi 10 2 6

Dank je wel

Dit maakt alles niet eenvoudiger

De commissie Cohen is met een advies gekomen om slachtoffers mensen die in WOII vervoerd zijn Duitsland naar

concentratiekampen te compenseren

De NS heeft daarin een keuze gemaakt alleen Joden Sinti en Roma een compensate te geven

Nu staan de verzetsmensen die ook zijn weggevoerd op hun achterste benen

De verzetsmensen hebben te horen gekregen dat de Joden de Sinti en Roma er niets aan konden doen dat ze zijn weggevoerd

en dat dit bij de verzetsmensen anders ligt

Het idiote is nu dat er verzetsmensen zijn met een Joodse achtergrond die geen compensatie krijgen omdat dan deelname van

verzet schijnbaar zwaarder weegt dan het Joods zijn in zijn arrestatie en wegvoering

Roger van Boxtel schijnt nu gezegd te hebben tegen de vertegenwoordigers van de verzetsmensen{natuurlijk hun nazaten Dat hij

van de aandeelhouders niet meer mag uitgeven

Ikvind dit alles echt erg onverkwikkelijk en ben bang dat binnenkort vragen gesteld gaan worden en het ook in een debat aan de

orde eaat komen
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Ik heb echt een gevoel van Tom Poes weet jij een list

Met vriendelijke groet

Evert Jan

Van 2 e 10 2 6 BOA Advies 10 2 e

Verzonden dinsdag 14 januari 2020 11 20

Aan Slootweg E 10 2 e ^tweedekamer nl

Onderwerp RE Ns en woii

Hoi| 10 2 6

In de drukte den Ik dit uitzoekpunt vergeten terug te koppelen Bij deze alsnog
De uitspraak van Blokhuis is onjuist wij hebben NS niets gevraagd en al helemaal diet om te heroverwegen Met besluit over de

opvolging van de aanbevelingen van de commissie Cohen is volledig aan NS Als aandeelhouder gaan wij daar niet over en wij
zullen NS ook niets opieggen of verzoeken NS informeert ons wel over de voortgang
Ik heb dit debat zo opgevat dat de Kamer verwacht dat NS te zijner tijd naar buiten komt met hoe zij precies invulling zullen

geven aan het advies van de commissie Cohen Dat is NS ook van plan zodra zij daar intern een besluit over hebben genomen

Vanweoe de zorovuldioheid kan dat nog een tijd duren

Groeten 10 2 e |
Van Slootweg E ■ 10 2 e f5 tweedekamer nl

Verzonden vrijdag 29 november 2019 08 16

Aan [| 10 2 6 | 2 6 |10 2 ^BOA Advies | 10 2 6 ~|@minfin nl

Onderwerp Ns en woii

@minfin nl

Hoi 10 2 6

Ik neem aan dat dit klopt

Grtj 10 2 6~|
Staatssecretaiis Blokbuis

Vooizitter dank u wel Er is een aantal m oties ingediend en er is een waag gesteld over de regeUng waar de NS meebezig is Misschien is het goed als ik daai eerst

op inga

Ik kan in het algemeen zeggen dat ik werd aangesproken op mijn verantwoordelijkheid op grond van mijn portefeuille voor oorlogsgetroffenen en

oorlogsslachtoffers Die regeling die de NS nu aan het sluiten is is zeer omstreden Het laatste nieuws is zoals u weet dat het ministerie van Financien ook

aandeelhouder van de NS contact heeft gezocht met NS naar aanleiding van brieven en mails die eroverzijn gekomen om deze zaak te heroverwegen om te

kijken of zij de goede keuzes maken

Ik weet dat de NS dat doet op basis van die contacten maar waarschijnlijk ook van eigen overwegingen want zij zullai ook bedolven zijn onder de verzoekai

Die heroverweging loopt en ik neem aan dat die op een gegeven moment tot nieuwe informatie leidt en dat de NS daaroverzal infomieren op grond van de eigen

verantwoordehjkheid van de NS

Als de heerKerstens vraagt of ik daar mijn verantwoordelijkheid kan pakken dan zeg ik dat de minister van Financien het eeiste aanspreekpunt is omdat hij
aandeelhouder is van de NS Via die route is dat gelopen Wij gaan daar binnenkort nieuws over horen neem ik aan

De heerKerstens PvdA

Het is helder wat de staatssecretaris zegt Ik VTaag nog om iets meer helderheid over een woord dat hij gebruikte het veizoek is gedaan om te heroverwegen Is dat

eai verzoek waarby een bepaalde richting is aangegeven De staatssecretaris zei dat dit is gebeurd naar aanleiding van de brieven van onder anderen

veizetsstiijders die buiten de regeling vaUen terwijl hun hetzelfde lot was beschoren afgev oerd door de Spoorwegen naar vemietigingskampen Mag ik de term

heroverwegen van de staatssecretaris zo veistaan dat hij daarmee bedoelt dat de Nederlandse Staat als aandeelhouder vindt dat de NS daar ook gehoor aan zou

moeten geven

Staatssecretaris Blokhuis

Het is terecht dat de heer Kerstens om die precisering vraagt De minister van Financien heeft de NS als grootaandeelhouder veizocht om te reageren op die

veizoeken Daar is geen richting bij aangegeven omdat de verzoeken voorzich spreken Alleen al door het feit dat daar aandacht voor isge\Taagd is het natuurhjk
niet een lege \Taag Er wordt ge\Taagd om te reageren op die verzoeken Ik denk dat we daaibij de verantwoordelijkheden in acht moeten nemen De NS is een

veizelfstandigde organisatie in handen van de oveiheid maar een verzelfstandigde organisatie heeft eigen verantwoordelijkheden Net zomin als wij ABN AMRO

zullen aanspreken op verantwoordehjkheden rond rechtsposities van we±nemers zullen wij dat bij de NS doai Maar dat de VTaag gesteld is is een belangrijk

signaal van het Rijk naar de NS toe

Verstuuid vaiiaf mijn iPad

□it bericht ken informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch vetzenden van berichten

This message may contain infbnnation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you bymistake you are requested to infonu the

sender and delete the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent In the electronic transmission of messages
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Ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport

Retouradres Posttus 2C3SC 2SCC Ed Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kanner

der Staten Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Bezoeksdres

Parnassusplern 5

2511 VX Den Haag

10 2 6

WWW rljkso e rheld nl

Ons kenmerk

i648395 201882 DMO

Bijlagen
1

Uw brief

Q7 February 2020
Datum

Betreft Kamervragen
Correspo de ie uitsluitend

richten aan jet retouradres

metverme djng van ds datum

en het kenmerk van deze

brief
Geachte voorzitter

Hierbij zenden wij u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Slootweg CDA

over het bericht Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS transporten
en over het bericht NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel

tegemoet ingezonden 7 februari 2020 2020Z02410

Dit vanuit de verantvifoordelijkheid van de Minister van Financien voor

Staatsdeeinemingen en de Staatssecretaris van Voiksgezondheid Weizijn en Sport
voor oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers

De Minister van Financien

Wopke Hoekstra

De Staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Paul Blokhuis

Pagina 1 van 6
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10 2 e| | 10 2 9 | |10 2 e| FIN DEELNENP]^ 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 e §

Mon 2 10 2020 12 57 50 PM

Subject Schriftelijk vragen over urtkeringen slachtoffers en nabestaanden NS transporten
Received

Vragenformulier 07 02 2020 docx

Vraaenformulier 07 02 2020 pdf

To

From

Sent

Mon 2 10 2020 12 57 51 PM

Beste |l0 2 e|
Bij VWS zijn onderstaande schriftelijke vragen over de NS binnengekomen
Graag even overleg overde beantwoording
Met vriendelijke groet

I0 2 e

10 2 eIdrs I Ministerie van Volksqezondheid W elziin en Sport |

Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |10 2 S

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Telefoon [

ingezonden 7 februari 2020

Vragen van het lid Slootweg CDA aan de staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht Eerste

uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS transporten en over het bericht NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust

financieel tegemoet

1| E mail 10 2 e giminvws nl | werkdagen ma t m do10 2 e

1

Kent u de berichten Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS transporten 1 en NS komt overlevenden en

nabestaanden Holocaust financieel tegemoet 2

2

Heeft de NS bij de totstandkoming van de onderzoeksvraag die is voorgelegd aan de Commissie Individuele Tegemoetkoming

Slachtoffers WO II Transporten NS hierover overleg gehad met de overheid {als enige aandeelhouder Zo ja wat was de uitkomst

van dit overleg
3

Hoe wordt de overheid door de NS op de hoogte gehouden over de uitvoering van het Advies Commissie Individuele

Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS

4

Kunt u aangeven of de NS tijdensTweede Wereldoorlog aparte rekeningen heeft verstuurd voor het transport van Joden Roma en

Sinti enerzijds en anderzijds voor verzetsstrijders en represaille slachtoffers

5

Bent u op grond van uw portefeuille voor oorlogsgetroffenen en oorlogsslachtoffers door directe slachtoffers van de transporten

weduwen weduwnaars kinderen en erfgenamen van de slachtoffers benaderd over de opzet en onderzoeksvraag van de

commissie het advies en de uitvoering van het advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II

Transporten NS Zo ja door hoeveel personen en welke instanties bent u benaderd en wat was de strekkingvan deze reacties

6

Bent u van mening dat {nabestaanden van verzetsstrijders en represailleslachtoffers die buiten de regeling vallen terwiji hun

hetzelfde lot was beschoren als Joden Roma en Sinti eveneens in aanmerking moeten komen voor de regeling Individuele

Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS

7

Is het u bekend of de NS heroverweegt om de regeling Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS open te

stellen voor nabestaanden van verzetsstrijders en represaille slachtoffers die buiten de regeling vallen maar wel gedurende de

Tweede Wereldoorlog met medewerking van de NS door het Naziregime zijn getransporteerd naar concentratie en

vernietigingskampen Zo ja kunt u aangeven wanneer deze heroverweging door de NS is afgerond

8

Bent u bereid om als portefeuillehouder voor oorlogsgetroffenen en oorlogsslachtoffers met de NS in gesprek te gaan over het

advies van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS en daarbij het verzoekvan

nabestaanden van verzetsstrijders en represaille slachtoffers die buiten de regeling vallen te bespreken Zo nee waarom niet

1 Het Parool 19 december 2019 https www parool nl nederland eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden ns

transporten b806c8f5

1122463 00015



2 Het Parool 26 juni 2019 https www paroQl nl nederland ns komt overlevenden en nabestaanden holocaust financieel

tegemoer b8cb2b3d

1122463 00015



I 10 2 e I FIN DEELNENP]| 10 2 6 |@minfin nl1 |
10 2 e nFIN DEELNENPltf 1P 2 e

10 2 6To 10 2 e

{FI N DEELNFTKIll i0 2 e |@minfin nl1
10 2 6 I 10 2 6

]@minfin nl]
Cc ons nlj
From

Sent

Subject Nieuwsberichj 10 2 e

Received

CTNS nieuwsbericht 20022020 pdf

10 2 6

hri 1 Jb am

Fri 2 21 2020 11 41 41 AM

Beste alien

Terinformatie

Aanstaande maandag publiceert de Commissie Cohen aangehecht bericht als update van de uitvoering van de Individuele Tegemoetkoming Het

doel is onder meer om deportatie na de spoorwegstaking van September 1944 als reden van afwijzing in de openbaarheid te brengen
De 4000 toegewezen Tegemoetkomingen stroken nog goed met de naar schatting komen enkele duizenden personen die wij in het persbericht
van 26 juni jongstleden hebben gecommuniceerd

Jullie woordvoering wordt ookgeinformeerd

groetj 1Q Ze~|

Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

NS I Raad van Bestuur

Laan van Puntenburg 100

Postbus 2025 3500 HA Utrecht

10 2 6

Internet Twitter Facebook Llnkedln YouTube

Deze e mail Incluslef evenluele bijiagen Is uilslultend bestemd voor {gebruik door de geadresseerde De e mail kan persoonlijke ofvertrouwelijke
Informatie bevatten Openbaarmaklng vermenigvuldiging verspreldlng en of verslrekking van de inhoud van deze e mall en evenluele bijiagen
aan derden is ultdrukkelljk niet toegestaan Indien u nlet de bedoelde geadresseerde bent wordt u vrlendelljk verzocht degene die de e mail

verzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e mail en eventuele bijiagen te vernietigen

Informatie vennootschap
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o
COMMISSIE Individuele

TECEMOETKOMING Slachtoffers

WON Transporten NS

Amsterdam 25 februari 2020

Tegemoetkoming Slachtoffers WOll transporten NS 5 000 aanvragen

beoordeeld

De Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOll transporten NS heeft op woensdag 26

juni 2019 haaradvies aan NS aangeboden overde vraag op welke wijze een individuele

tegemoetkoming aan overlevenden en directe nabestaanden van de NS transporten tijdens de

Tweede Wereldoorlog kan worden vormgegeven NS heeft het advies overgenomen en de regeling is

sinds 5 augustus 2019 in working

Nu begin 2020 zijn erruim 6 500 aanvragen ingediend Ruim 5 000 aanvragen zijn inmiddels

beoordeeld waarvan 4 000 aanvragen zijn toegewezen Van de aanvragen die zijn toegewezen zijn
ertot nu toe 600 afkomstig van belanghebbenden de andere grotendeels van hun kinderen ruim

3200 of van hun weduwen of weduwnaars ruim 160 Het uitte keren bedrag bedraagt tot nu toe 32

miljoen euro

Ongeveer 700 aanvragen konden niet worden toegekend omdat naar het oordeel van de Commissie

de belanghebbende niet voldoet aan de voorwaarden van het uitkeringsreglement Dat wil zeggen dat

er in de voorde Commissie beschikbare bronnen geen aanwijzingen te vinden zijn die de aanvraag

konden onderbouwen Een andere reden voor afwijzing is dat het transport van de belanghebbende
niet is uitgevoerd door NS Dat is bijvoorbeeld het geval als een belanghebbende is vervoerd na de

spoorwegstaking van 17 September 1944 of als een belanghebbende niet vanuit Nederland is

gedeporteerd Meerdan de helft van de afwijzingen heeft betrekking op een formele afwijzingsgrond
bijvoorbeeld als de aanvraag is ingediend door een nabestaande die niet als weduwe of kind van de

belanghebbende kan worden aangemerkt De Commissie realiseert zich terdege dat het om gevoelige
en emotionele zaken gaat en wil daarom mensen zo goed mogelijk informeren over de doelgroep van

de regeling

Tot 5 augustus 2020 kunnen mensen voorwie de regeling is bedoeld een aanvraag voor een

tegemoetkoming indienen Via de website www commissieteaemoetkominans nl Is Informatie te

vinden over de procedure en hler kan de aanvraag worden ingediend Mensen die vragen hebben

kunnen op werkdagen tussen 10 00 12 00 uurterecht bij de helpdesk op het nummerOSS

7926250

Noot voor redactle niet ter publicatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met[ 10 2 e10 2 e
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[| i0 2 e I@minvws nl1
10 2 e|J 10 2 e | | 10 2 e UfIN DEELN

Fri 2 28 2020 2 07 07 PM

10 2 8To

From

Sent

Subject Conceptantwoorden Kamervragen
Received Fri 2 28 2020 2 07 08 PM

Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten N docx

Beste I 10 2 8 I
Hierbij de aangepaste antwoorden op de Kamervragen Naar aanleiding van ons gesprek heb ik hier en daar antwoorden wat

anders geformuleerd Verder is bet antwoord op vraag 4 toegevoegd met input van NS NS had geen opmerkingen bij de

overige antwoorden

Groeten

|l0 2 e|

1122503 00020



10 2 e| | io 2 e | |10 2 e| FIN DEELNENP]^ 10 2 6 |@minfin nl1

J@minvws nl]

To

Cc 10 2 e

From

Sent Mon 3 2 2020 12 25 48 PM

Subject RE Conceptantwoorden Kamervragen NS

Mon 3 2 2020 12 25 50 PM

Concept beantwoording schrifteliike vraaen NS docx

I0 2 e

Received

Hoi|l0 2 e|
Kunnen we dan toevoegen aan antwoord 7

NS start nu ook met het opvolging geven aan het advies van de Commissie over een collectieve uiting van erkenning en is

hierover met nabestaanden van verzetsstrijders en represaille slachtoffers in gesprek
Groet

Van I 10 2 e | 10 2 6 |] 10 2 9 FIN DEELN

Verzonden maandag 2 maart 2020 10 50

Aan 10 2 6

Onderwerp RE Conceptantwoorden Kamervragen

Beste I 10 2 6 |
De commissie heeft een aanbeveling gedaan voor een individuele tegemoetkoming en voor een collectieve uiting van erkenning
Het antwoord van 10 2 6 Igaat over de collectieve uiting Het gaat COVSS echter om de individuele tegemoetkomiing Daarover

schrijft COWS in nun brief aan ons dat zij hierover in oktober met NS hebben gesproken en dat NS niet afwijkt van hun eerdere

standpunt
Groeten

Van | | 10 2 6 |@minvws nl

Verzonden maandag 2 maart 2020 10 05

Aan | lO ^ ^

Onderwerp RE Conceptantwoorden Kamervragen

Beste |l0 2 e|
Dank voor de concept beantwoording
Antwoord 7 luidt nu

Het kabinet heeft geen signalen ontvangen dat NS overweegt af te wijken van het advies van de commissie

In de mail van

NS start nu ook met het opvolging geven aan het advies van de Commissie over een collectieve uiting van erkenning NS spreekt
ook met de COWS en wil die gesprekken graag voortzetten

Kunnen we dit toevoegen aan het antwoord Zijn hieral uitkomsten of verdere procedure van bekend en kunnen we dit

toevoegen aan de beantwoording Dit is in het VAO toen expliciet aan de orde geweest en in de beantwoording wordt hier niet

op ingegaan
Groet

10 2 6

10 2 6 | 10 2 6 | fin DEELN J 10 2 6 |@minfin nl

I van 27 november 2019 stond10 2 6

Verzonden vrijdag 28 februari 2020 14 07

10 2 6 aminvws nl

Onderwerp Conceptantwoorden Kamervragen

Beste I 10 2 6 I
Hierbij de aangepaste antwoorden op de Kamervragen Naar aanleiding van ons gesprek heb ik hier en daar antwoorden wat

anders geformuleerd Verder is het antwoord op vraag 4 toegevoegd met input van NS NS had geen opmerkingen bij de

overige antwoorden

Groeten

|l0 2 e|

] 10 2 6 FIN DEELN 10 2 e @minfin nl

10 2 6Aan
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]@ns nl]I0 2 eTo 10 2 e

^
l@NS NL1

From 10 2 e| I0 2 e | | I0 2 e | FIN DEELN

Sent Tue 3 3 2020 10 29 29 AM

Subject Antwoord Kamervraag 7

Tue 3 3 2020 10 29 29 AM

10 2 eCc

Received

Beste io 2 e

VWS wil graag een toevoeging bij antwoord 1 zie hieronder Klopt het dat jullie over de collectieve uiting van erkenning ook in

gesprek zijn met nabestaanden van verzetsstrijders en represailleslachtoffers
Groeten

10 2 e

Vraag 7

Is het u bekend of de NS heroverweegt om de regeling Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS open te

stellen voor nabestaanden van verzetsstrijders en represaille slachtoffers die buiten de regeling vallen maarwel gedurende de

Tweede Wereldoorlog met medewerking van de NS door het Naziregime zijn getransporteerd naar concentratie en

vernietigingskampen Zo ja kunt u aangeven wanneer deze heroverweging door de NS is afgerond

Antwoord 7

Het kabinet heeft geen signaler ontvangen dat NS overweegt af te wijken van het advies van de commissie Wei hebben wij van

NS begrepen dat NS nog bezig is met de invulllng van de aanbeveling van de commissie Cohen die ziet op een collectieve uiting
van erkenning In dat kader voert NS gesprekken met diverse personen en instanties waaronder nabestaanden van

verzetsstrijders en represailleslachtoffers
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b[| i0 2e I@minvws nl1

| 10 2 e UfIN DEELN

10 2 eTo

10 2 eFrom

Sent Wed 3 4 2020 3 40 50 PM

Subject Aangepaste antwoorden

Wed 3 4 2020 3 40 50 PM

10 2 e

Received

Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten N docx

Hoi I 10 2 e I
Bijgaand de laatste versie van de antwoorden

Groeten

[To^
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llll 10 2 610 2 eTo minvws nl]

J FiNZDEELN OMED@minfin nl]
From 1 10 2 e 102 ^ [ I0 2 e | FIN DEELN

Sent Mon 3 16 2020 8 58 19 AM

Subject RE Brief beantwoording Kamervragen NS

Mon 3 16 2020 8 58 20 AM

Cc 10 2 e

Received

Aanaepaste brief docx

Hoi I 10 2 en
Hierbij de kleine wijzigingen die onze minister wil in de brief De call met NS ging niet door vorige week en is verplaatst naar

woensdag a s Ik laat je weten wat daar uit komt

Groeten

|l0 2 e

Van

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 13 51

Aan | lQ 2 e

Onderwerp Brief beantwoording Kamervragen NS

10 2 e

10 2 e | 10 2 e | FIN DEELN
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|| 10 2eTo 10 2 e minvws nl]
1 FIN DEELN || i0 2 e |@minlin nll

I ] 10 2 6 | FIN DEELN

Cc 10 2 6

10 2 6 n 10 2 6From

Sent

Subject RE Aangepaste brief 16 03 2020 nav opmerkingen stas

Mon 3 16 2020 5 46 48 PM

Mon 3 16 2020 5 46 48 PM

Received

Aangepaste brief 16 03 2020 opm docx

Beste I 10 2 6 |
Dank voor het delen

VBij punt 1 ja de uiting geldt voor een bredere groep ook voor verzetsslachtoffers en represailleslachtoffers Ik zal

woensdag checker bij NS of jullie toevoeging correct is maar ik vermoed van wel

VBij punt 2 onze minister kan evenals jullie staatssecretaris uiteraard een beroep doen op NS Dat staat los van de rol van

de aandeelhouder Zo n oproep is zeker een politiek punt en als jullie staatssecretaris die oproep \Afil doen is overleg
tussen de bewindspersonen inderdaad nodig Zie ook mijn derde opmerking in de bijiage

VVerder staat er een toevoeging bij antwoord 6 en 8 die onvolledig en daarmee voor ons onacceptabel is over de definitie

van de doelgroep zie mijn opmerkingen
Ik bel je na de call met NS

Groeten

|l0 2 e|
10 2 6Van

Verzonden maandag 16 maart 2020 16 51

Aan | 10 2 6 | | 10 2 e | | 10 2 e | FIN DEELN

Onderwerp Aangepaste brief 16 03 2020 nav opmerkingen stas

Beste |i0 2 6|
Ik heb de opmerkingen van onze staatssecretaris in de brief verwerkt

Nog twee vragen

1 Eerder begreep ik dat de collectieve uiting voor een bredere doelgroep zou gelden ook voor verzetsslachtoffers en

represailleslachtoffer Kun je dit checker bij de NS

2 De beantwoording mbt de regeling is heel stellig dat is aan de NS Even een check Ik begreep steeds dat de Staat ook

als aandeelhouder dit niet aan de NS kan opieggen Maar als het een kwestie is van zou wel kunnen maar willen we

niet dan is het een politiek punt en moeten we onze staatssecretaris adviseren daarover in overleg te gaan metde

minister van Financier

Graag je reactie

Met vriendelijke groet
10 2 6

10 2 6 Ministerie van Volksqezoridheid Welziin en Sport

|| uirectie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |10 2 6

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Telefoon J E mail 10 2 e Qminvws nl | werkdagen ma t m do10 2 6

1122487 00026



I0 2 e I@minvws nl1

1 lQ 2 e h FIN DEELNlll i0 2 e |@minfin nl1

From 10 2 e io 2 e ^ FIN DEELN

Sent Thur 3 26 2020 9 23 47 AM

Subject Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS versie 3

Received

Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS versie 3 docx

To 10 2 e

FIN DEELNMl i0 2 e |@minfin nl1Cc 10 2 e10 2 e

Thur 3 26 2020 9 23 47 AM

Beste I0 2 e |
Zoals besproken stuur Ik je hierbij de aangepaste antwoorden die zijn afgestemd met NS Op verzoek van onze

bestuursadviseur sturen we ze op FIN briefpapier ik neem aan dat dat geen bezwaar is voor jullie
Kun je mij laten weten of jullie staatssecretaris hiermee akkoord is

Groeten

1122454 00027



I 10 2 €i ITo @minvws nl]
I@minvws nl1

10 2 e n I0 2 e ^ 10 2 6 | FIN DEELN

Thur 4 2 2020 8 49 24 AM

Cc 10 2 e

From

Sent

Subject RE opmerkingen stas het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS transporten’ en over het bericht ‘NS

komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’ zaaknummer 201882

Received

Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS versie 1 april docx

Thur 4 2 2020 8 49 25 AM

Hoi| 10 2 e~|
Prima om de tekst te veiduidelijken Ik vind ‘betrekken bij [ ] dit advies’ nu veiwairend want dan zou het ook over de tegemoetkoming kunnen gaan Ik heb de

tekst daarom iets meer aangescherpt zodat nog duidelijker wordt dat hd gaat om de coUectieve uiting van eikenning En verderheb ik ‘regeUng’ vervangen door

‘tegemoetkoming’ zoals de commissie en NS hanta en

Ik hoop dat dit akkoord is voorjulhe
Groeten

fM3
Van 10 2 S

Verzonden woensdag 1 april 2020 15 46

Aan 10 2 6 |J 10 2 e \ | 10 2 e FIN DEELN

CC 10 2 e

Onderwerp FW opmerkiugeu stas het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS transporten’ en over het bericht

‘NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’ zaaknummer 201882

Hoifo^
Inmiddels heb ik de NS Kamer\Tagen terug van de staatssecretaris

Hij vindt in de nieuwe alinea bij de beantwoording van \Taag 6 7 en S onduidelijk of verzetsdeelnemers nu todi in aanmerking komen voor de tegemoetkoming
Daarom in debijlage een tekshuorstel

Groeteijl 10 2 e | |

10 2 6ldrs [ Mini^teiie van VolkagezQiidlieid Welziin en Sooit

] Dii’ectieMaatachappelijke Ondasteuning DMO |10 2 6

Oralogagetaffenen enHainneiing WOII OHW

ParaaaauBplein 5 | 2511 VX | Den HaagJ^atbuB 20350 | 2500 EJ | Den Haag

Telefoon 10 2 6 E niail 10 2 6 @ininvwa nl I weikdagen ma tin do

1122436 00028



i 10 2 €i ITo @minvws nl]
^ 10 2 e q io 2 e f 1 10 2 el7nWDEELN
Thur 4 272U2DTZy20 50 PM

From

Sent

Subject RE NS vragen

Received Thur 4 2 2020 12 20 51 PM

Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS versie 1 april docx

Hoi 10 2 6

Die zin doet mij taalkundig heel veel pijn © Het wordt er niet duidelijker op en bovendien staat in de eerste alinea al dat ze niet

voor tegemoetkoming in aanmerking komen

Zie mijn tekstvoorstel om het wat simpeler en duidelijker te maken

Groeten

|l0 2 e|
_ _ _

Var{
Verzonden donderdag 2 april 2020 11 37

Aan | 10 2 6

Onderwerp FW NS vragen

Hoi|l0 2 e|
Ik kreeg net de stukken weer terug zucht omdat men verwacht dat de stas nog steeds zal zeggen dat het niet duidelijk is dat

verzetsstrijders geen individuele tegemoetkoming krijgen Kan onderstaand tekstvoorstel

Naar aanleiding van uw vragen hebben wij NS gevraagd hoe NS de nabestaanden van verzetsstrijders en

represailleslachtoffers betrekt bij de opvolging van de aanbevelingen NS heeft ons laten weten in opvolging van het advies van

de commissie om naast de getroffen regeling Individuele tegemoetkoming die niet is opengesteld voor verzetsstrijders en

represailleslachtoffers in samenspraak met de betrokken groeperingen tot een collectieve uiting van erkenning te komen NS

zal ook de nabestaanden van verzetsstrijders en represailleslachtoffers betrekken bij de uitwerking van de collectieve uiting
van erkenning NS heeft aangegeven de opvolging zorgvuldig te willen uitwerken en hoopt rond de zomer met een besluit naar

buiten te treden

Groetet^ 10 2 e |

10 2 10 2 6 ^

10 2 6 | 10 2 6 I FIN DEELM

is
ldrs [ ]| Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport |10 2 6

]| Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |10 2 6

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHVi |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Telefoon 10 2 6 giminvws nl | werkdagen ma t m doE mail10 2 6

1122437 00029



1][| i0 2 e I@minvws nl1
10 2 e|| 10 2 e | 10 2 e UfIN DEELN

Thur 4 2 2020 2 19 32 PM

10 2 eTo

From

Sent

Subject Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS versie 1 april
Received Thur 4 2 2020 2 19 32 PM

Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS versie 1 april docx

Hoi I 10 2 e I
Bij deze zoals afgesproken
Groeten

[To^

1122455 00030



I@ns nl] 1@NS NL1

FIN DEELN][| i0 2e |@minfin nl1

I0 2 eTo 10 2 e10 2 e [
10 2 e I 1^2 e I |hlN UbbLN ||

10 2 e [1 10 2 e ^ 10 2 ^ FIN DEELN

Tue 4 21 2020 9 38 34 AM

J@minfin nl]10 2 eCc 10 2 e

From

Sent

Subject Beantwoording Kamervragen commissie Individuele tegemoetkoming slachtoffers WO II transporten NS

Received Tue 4 21 2020 9 38 35 AM

Beantwoording Kamervragen commissie Individuele tegemoetkoming slachtoffers WO II transporten NS docx

Beste 110 2 e | I0 2 e

De minister en staatssecretaris Blokhuis hebben ingestemd met de Kamervragen over de commissie NS De antwoorden zullen

naar verwachting vandaag of morgen naar de Kamer worden verzonden Bijgaand de uiteindelijke vensie

Met vriendelijke greet
10 2 e|| 10 2 ]| 10 2 6

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financien | Generate Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

E 10 2 e Sminfin nl

1122457 00031



To @rminienw nl]10 2 e

I 10 2 e [] 10 2 e FIN DEELN1

Fri 4 24 2020 8 53 30 AM

From

Sent

Subject Beantwoording Kamervragen commissie Individuele tegemoetkoming slachtoffers WO II transporten NS

Received Fri 4 24 2020 8 53 30 AM

Beantwoording Kamervragen commissie Individuele tegemoetkoming slachtoffers WO II transporten NS docx

Hoi jo 2 ^
Niet heel relevant voorjullie maar bijgaande vragen zijn deze week naarde Kamer gestuurd
Groeten

|10 2 e|

1122456 00032



10 2 e|] I0 2 e |j 10 2 e | FIN DEELNEN10 2 6 |@minlin nl]

@minbuza nl]

To

j@minbuza nl]Cc 10 2 e10 2 e

From

Sent Thur 7 2 2020 7 53 02 AM

Subject Media update NS

Received

10 2 6

Thur 7 2 2020 7 53 09 AM

Hallo 10 2 6

10 2 «|0£^een overzicht doorgestuurd met recente mediaberichten over de NS en opvolging vanKreeg gisteravond van

Commissle Cohen Wellicht allemaal al bekend bij jullle

Neem aan dat onze passieve woordvoeringslijn niet is veranderd sinds we elkaar telefonisch spraken
Laat het vooral weten als er wel wat is veranderd

Hartelijke groet uitTel Aviv

I 10 2 6 I

FromiP I0 2 tl0^^
Sent woensdag 1 juli 2020 19 13

To[ 10 2 6

Cc 10 2 e

Subject FW Press update

FY I Regards [
Associated Press Jewish Groups Angry at Dutch Railway Company Reparation June 29 2020

https apnews com aec982414flae0dd71946bl2358c36fb

The JC com Dutch Jews disappointed by railways offer for Shoah memorial donation

https www theic com news world dutch iew5 disappointed by railwavs offer for shoah memorial donation l 501075

10 2 |Q ^~^

Jwire Dutch railway company grants €5 million to Holocaust memorial centres without consultation June 28 2020

https www iwire com au dutch railwav companv grants e5 million to holocaust memorial centres without CQnsultation

JTA Dutch national rail company offers 5 6 million for Holocaust era transport of Jewish victims June 26 2020

https www ita Qrg 2020 06 26 glQbal dutch national rail CQmpany offers 5 6 million for holQcaust era transport of iewish

victims

Hebrew

Israel Hayom June 29 2020

Ynet—June 30 2020

French

i24News June28 2020

AP Pickup

New York Times

Washington Post

Washington Times

Toronto Star

Times of Israel

Haaretz

ynet

San Francisco Chronicle

5F Gate

StarTribune [Minneapolis]

ABC News Online

Jewish Insider

New Haven Register

The Tribune Indiana

Voice of Alexandria

Bowling Green Daily News

Houston Chronicle

Seattle Pi

Newsmax World

Chinapost

San Antonio Express

Stamford Advocate

Beaumont Enterprise

1122471 00034



Oklahoman

Mail com Europe

Lufkin Daily News

Chron com

The World News

Midland Daily Mews

The Register Herald

Quincy Herald Whig

Atlantic Broadband

Herald Standard

MyMotherLode

Friends of Simon Wiesenthal Center for Holocaust Studies

Nayer Japanese

Casa Grande Dispatch Online

AP Pickup TV Radio online

WTOP FM KNTH AM KDOW AM

CKGL AM WHK Radio KWVU TV

KXLG KVLR TV

Social Media June 30 2020

Haaretz https twitter com haaretzcom status 12776895534452Q3969

Jewish Community Newsfeed https twitter com JComm NewsFeeds status 1277691065613512704

Retweet of Wash Post article https twitter com TJreparations status 1277857171984826368

Tweet of Haaretz https twitter eom LegaciesofPast status 1277881685770743810

JTA Pickup

Arutz Sheva

Jewish Journal

The World News The Times of Israel

Jpost Online

The Jerusalem Post

The Times of Israel French

South Florida Sun Sentinel

The Jewish News

The Columbus Jewish News

JTA Online

The Cleveland Jewish News Online

JTA Article got picked up in Israel in publications in different languages

Nederlandse Spoorwegen offers 5 6 million for transporting Jews to death during the Holocaust

https www enlaceiudio eom 2020 06 27 5 6 millones ofrece nederlandse s poorwegen por transportar judios a la muerte

durante el holocausto Spanish in Israel

Jews dissatisfied with Dutch company offer

http www isra com news 247Q83 Russian in Israel

AP Story was translated into Germany and sent out on the wire service

10 2 6

World Jewish Restitution Organization

10 2 6

Conference on Jewish Material Claims Against Germany Inc

10 2 6

10 2 6 @claimscon org

From 10 2 6

Sent Monday June 29 2020 10 03 PM

To 10 2 6 agmail com 10 2 e agmail com 1 5 neter nl |l0 2 e| a bezeqint net

@wiro org il

@maverbrown com 10 2 6 @maverbrown com

10 2 610 2 6

|@gmail com10 2 6 10 2 610 2 6Cc 10 2 6

^ 10 2 6

Subject Re Press update

Dear all

1122471

@wjro org il 10 2 6 @wiro org il 10 2 6

00034



As an update the AP story appeared in the influential Washington Post https www washingtonpost com world europe iewish

groups angrv at dutch railwav companv reparation 2020 06 29 b2479062 bal7 llea 97cl 6cfll6ffe26c story html I will

continue to keep you posted

Best

10 2 e

10 2 e

World Jewish Restitution Organization

10 2 6

Conference on Jewish Material Claims Against Germany Inc

10 2 6

10 2 6 Sclaimscon org

10 2 6 5iclaimscon org wroteOn Jun 29 2020 at 11 43 AM

Thankspia^The AP story came out and I think is very strong

https apnews com aec982414flae0dd71946bl2358c36fb

There is also a Hebrew Israel Hayom piece which is strong and has the quotes from

www israelhavom co il article 775765

We will keep you posted We are also discussing with the State Department and others here

10 2 6

10 2 6

World Jewish Restitution Organization

10 2 6

Conference on Jewish Material Claims Against Germany Inc

3
10 2 6

Tel 10 2 6

10 2 6 @claimscon org

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericlit kan inforinatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzoclit dat aan de afzender te melden en bet bericlit te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade van welke aai’d ook die verband hondt met lisico s verbonden aan bet

elekbomscb verzenden van bencbten

Tliis message may contain mfoiination tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to infomi tlie sender and delete tlie message Hie State accepts no liability for

damage of any kmd resultuig from tlie risks udierent in tlie elecbomc baiismissioii of messages

1122471 00034



10 2 e| | 10 2 e 1 1 10 2 e | FIN DEELNENP]| 10 2 6 |@minfin nl1

111 1@nninvws nl1

To

10 2 eCc

From I0 2 e|q I0 2 e

|l0 2 e| Thur 7 2 2020 10 39 40 AM

Subject INFO contact Ambassade Washington met State over NS

Thur 7 2 2020 10 39 43 AMReceived

Beste |l0 2 e|
Goed om elkaar eerder deze week gesproken te hebben Hierbij stuur ikje de mail door van

n a v zijn gesprek met de holocaustgezant van State Department Zoals ookvorig jaar bleek t t v de bekendmaking van de

individuele tegemoetkomingsregeling worden de stappen van de NS op dit vlak nauwgezet gevolgd in de VS en is er de nodige

kritiek In het gesprek van afgelopen maandag was er veel onbegrip aan Amerikaanse zijde over het besluitvan vorige week Onze

lijn is zoais besproken afhoudend geweest we hebben opnieuw benadrukt als overheid hier geen partij bij te zijn

Vanuit VS perspectief is dit onbevredigend niet in de laatste plaats omdat accountability en compensatie agv holocaust wereldwijd

onderdeel is van het takenpakket van State Department watook verklaart waarom zij zich ooktot ons richten om hierover te

engageren Hoewel deze kwestie vorig jaar uiteindelijk nooit op politiek niveau opgebracht is is niet uit te sluiten dat dat deze keer

wel zal gebeuren Ik geef het mee zodat jullie daar ook rekening mee kunnen houden

Tot slot informeer ikje hierbij ook dat ik mw[
contactpersoon ook heb geinformeerd over het gesprek met Mw 10 2 e van afgelopen maandag

La at het weten als je nog aanvullende vragen hebt Hartelijke groet

10 2 6 |il0 2 €

10 2 6

]{en door Roger van Boxtel aangewezen als10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 @minbuza nlFrom

Sent maandag 29 juni 2020 23 33

@minbuza nl J| Q 2 ^ | I0 2 e ^ e10 2 6 @minbuza nlTo

10 2 6 10 2 610 2 6Cc

f
minbuza nl @minbuza nl

10 2 610 2 65 minbuza nl

Subject RE Achtergrond voor gesprek Holocaustgezant] 10 2 6

10 10 2 6 1 ik heb zojuist gesprek gehad met

10 2 6 5 minbuza nl S minbuza nl

10 2 6 [van State met haarstaf Het gesprek ging

uitsluitend over de beslissing van de NS afgelopen vrljdag over het besluit dat genomen is vwb de compensatie van Holocaust

slachtoffers

In de eerste plaats was er boosheid en onbegrip over de procedure In een telefoongesprek afgelopen vrljdag meldde de NS na 3

kwartier dat men een besluit over compensatie genomen had Terwijl de vertegenwoordigers van de Amerikaanse

Holocaustslachtoffers van mening waren dat besluitvorming in onderling overleg en transparant zou gebeuren De klap kwam hard

aan we are deeply disappointed about the decision of the NS

Naast de procedure was er ook ontevredenheid over de inhoud mn de hoogte van de compensatie en de manier waarop die

zichtbaar gemaakt wordt Wat er nu ligt is not sufficient

Ik ben bewust niet op de inhoud ingegaan want wij gaan hier niet over Ik heb aangegeven dat de NS hier een eigenstandige

verantwoordelijkheid heeft en dat lenW hier leidend ministerie is Maar dat ik ons gesprek zeker onder de aandacht zou brengen

net_zoals[
10 2 6 wil ook aan de NS voorstellen om het verdere onderzoek dat de NS aangekondigd heeft in samenwerking met Joodse

kennisinstellingen en de Joodse gemeenschap te doen

In zijn algemeenheid zou 10 2 6 heel graag zien dat de NS een verklaring uitbrengt waarin staat dat het besluit van vrijdag een

eerste stap is in een proces dat SAMEN MET de Joodse organisaties verder uitgewerkt moet worden

Ik hoop dat jullie dit onder de aandacht van lENW kunnen brengen en hoor graag wat ik 10 2 e verder kan antwoorden

GrI 10 2 e I

From

Sent vrijdag 26 juni 2020 12 26

10 2 610 2 6

]dat ook al gedaan heeft10 2 6

J@minbuza nl10 2 6

@minbuza nl @minbuza nlTo 10 2 6 10 2 6

S minbuza nl [ I0 2 e ^0 2 ^10 2 6 53minbuza nlCc 10 2 6

10 2 6 pminbuza nl

Subject Achtergrond voor gesprek Holocaustgezant 10 2 6 ^

H 10 2 6

T b v het gesprek met Holocaustgezant| 10 2 6 || 10 2 6 |de laatste stand van zaken m b t de NS tegemoetkoming Hieronder ookde

mail die ik na afloop van bezoek van de voorganger van[ 10 2 6 Ip augustus 2019 naar collega s in Den Haag stuurde {die| 10 2 e |
destijds eveneens in lets aangepaste vorm aan Roger van Boxtel heeft gestuurd Verwachte inzet State o b v vorig gesprek

1122473 00035



state was de vorige keer vooral geinteresseerd in samenwerking on zoveel mogelijk nabestaanden te bereiken delen

ervaring Frankrijk en mee te denken over een collectief gedenken

Kennelijk heeft

willen spreken over het opiossen van bestaande issues Welke dat zijn is mij niet duidelijk maar op basis van het eerdere

gesprek vermoed ik dat het o a gaat om de eligibility criteria Die zijn nogal nauw gedefinieerd volgens de WJRO {zie bijiage
en onder Van Boxtel gaf vorig jaar oktober in contact met[
benaderd was hierover aan op dat moment geen uitbreiding van de criteria te willen overwegen maar eerst te willen

focussen op de uitbetalingen aan de mensen die onder de regeling van de commissie Cohen vallen Aanmeldingen voor

deze regeling kunnen tot 5 augustus 2020 ingediend worden

State leek vorige keer overigens niet heel goed geinformeerd te zijn over het systeem dat de commissie Cohen al had opgezet

voor nabestaanden zal dat nu beter zijn

Separaat speelt er nog een issue met een wetsvoorstel dat door enkele Congresleden in Florida geintroduceerd is en dat het

mogelijk zou maken voor Joodse oorlogsslachtoffers om Europese verzekeraars voor het gerecht te dagen in de VS

Nederlandse verzekeraars hebben hier regelmatig contact over gezocht in Den Flaag en met de post en vrezen voor dure en

slepende rechtszaken ondanks dat Nederlandse verzekeraars er ook in vergelijking met Europese collega verzekeraars

relatief goed opstaan bij de VS als het gaat om uitgekeerde restituties en er waarschijnlijk weinig gronden voor rechtszaken

zijn We hebben recent weinig nieuws meer over dit wetsvoorstel gehoord dit issue komt om de zoveel jaar op maar heeft

tot dusver o a obv advies van Joodse organisaties in de VS niet tot wetgeving geleid Vermoed o b v mail van State niet

dat het opkomt in het gesprek State is normaal gesproken ook terughoudend richting Congres als het gaat om dergelijke

wetgeving

Tot slot nog een prima artikel over dit onderwerp ter achtergrond https www parool nl nederland ns komt overlevenden

en nabe5taanden holocau5t financieel tegemoet b8cb2b3d

NYT berichtte er ook over https www nvtimes com 2019 09 28 world europe ns dutch railwav holocaust html

Floor het graag als jullie nog vragen hebben

^ 10 2 e n CC om te bekijken wie van PA bij gesprek aansluit

Groet

meermaals met Roger van Bo ctel contact gehad 10 2 e zou hier over willen debriefen en10 2 e

]{die door meerdere Joodse organisaties10 2 6

10 2 6

H

Mail 15 8 19

Beste college s

Op 13 8 spraken pIvCdP en ik met 10 2 6

jhadden om
een gesprek verzocht naar aanleiding van het besluit van de NS om restitutie te betalen aan door de NS tijdens de Duitse bezetting

vervoerde Joden Roma en Sinti en hun echtgenotes n en kinderen

Positieve reactie State en WJRO

10 2 6

die overigens binnenkort zijn functie verlaat en| lQ 2 6~|waren erg positief over het besluit van de NS om

restitutie te betalen Ondanks dat het besluit bijna 75 jaar na afloop van de oorlog komt en daarvoor voor heel veel mensen te

laat is er veel waardering voor de stap die de NS heeft gezet Het State Department hoopt dat het NS besluit kan helpen om

landen als Polen en Hongarije maar ook Belgie en Luxemburg te bewegen vergelijkbare actie te ondernemen nu na Frankrijk ook

Nederland slachtoffers van transporten tegemoetkoming biedt In Belgie zou hier al over nagedacht worden

10 2 6

10 2 a

10 2 a

] 10 2 6 gaf wel nog aan dat het WJRO vraagtekens plaatst bij de hoogte van het restitutiebedrag m n het

maximum van 15 000 EUR dat beduidend lager ligt dan het maximumbedrag dat de Franse spoorwegen uitkeerden aan

overlevenden 100 000 USD Hij zou hier graag met de NS over in contact treden zoals ook a I bleek uit de brief die WJRO op 16 juli

aan de NS gestuurd heeft zie bijiage

Behoefte aan betrokkenheid

Zowel het WRJO als State boden aan om expertise en netwerk in te zetten om bij te dragen aan een succesvolle uitwerking van het

NS restitutiebeleid In het geval van Frankrijk had het State Department op Frans verzoek de volledige operationele

verantwoordelijkheid van het restitutieprogramma op zich genomen Dit behelsde zowel het beoordelen van claims als het

uitkeren van fondsen door FRA betaald als outreach naar de Joodse gemeenschap om zoveel mogelijk overlevenden en nazaten

te bereiken

10 2 a

State gaf aan dat de college s die destijds betrokken waren graag met de NS en BZ in gesprek zouden gaan om te bezien waar

samenwerking en expertisedeling behuipzaam kan zijn

restitutieprogramma zou in haar huidige rol als juridisch adviseur sowieso regelmatig in Den Haag te vinden zijn Daarnaast zou

eveneens graag meedenken

5Jstate gov voor een gesprek in Den Haag en daarbijplO ^ e

10 2 6 destijds verantwoordelijk voor het opzetten van het Franse

10 2 6

0ns advies zou zijn contact op te nemen mel

@state gov meete nemen Betrokkenheid bij het gedachteproces over hoe een collectieve uitingvan erkenning

vormgegeven zou worden zou door State zeer gewaardeerd worden Daarbij hebben zowel State als WJRO en de gerelateerde

10 2 6

10 2 6

1122473 00035



FIN DEELNFTK ri 2 » I@minfin nl1 10 2 e | 10 2 e10 2 6 10 2 6To

fFIN DEELNENPl i0 2e tewilin nll

From

|l0 2 e|
Subject FW Gesprek World Jewish Restitution Organisation WJRO

Tue 7 21 2020 3 40 30 PM

10 2 6 10 2 ^
Tue 7 21 2020 3 39 09 PM

Received

2020 6 26 WJRO Press Release Dutch Railways Seeks to Dictate to Jewish Community Acknowledgement for 102000 Jews

Transported by NS to Their Deaths pdf
2020 6 12 Recommended Process and Use of Collective Expression Fund pdf

10 2 6Hoi

Gisteren sprak iksamen met[
toon van het gesprek bleek dat de WJRO het er niet bij laat zitten

Groet

^0 2 f
From

Sent dinsdag21juli 2020 10 00

]met 3 vertegenwoordigers van de WJRO zie hieronder de terugkoppeling Uit de10 2 6

10 2 6

To I0 2 S 10 2 6 10 2 6

0^ WAS CDP [
Subject Gesprek World Jewish Restitution Organisation {WJRO

Beste| 10 2^6^ enpiO 2 6 ||kzet| 10 2 6 |n zn nieuwe functie in de cc

Vandaag sprak ik met|l0 2 ^ 10 2 6 Fin raad met 3 vertegenwoordigers van de World Jewish Restitution Organization {WJRO
Hun relaas kwam grotendeels overheen met de punten die| 10 2 6 || 10 2 6 [eerder naar voren bracht en waar ik eerder over

rapporteerde Zie ook bijgevoegd persbericht en statement De WJRO was met name ontstemd over het proces het gebrek aan

transparantie en ook de inhoud van het besluit van de NS

De WJRO roept de NL overheid op om een actievere rol te spelen in de discussie en indien mogelijk een bemiddelende rol te spelen

tussen de NS en de joodse organisaties Dat gebeurt in andere landen ook er is ruimte voor een actievere rol van de Nederlandse

overheid als facilitator aldus de WJRO

Wij hebben aangegeven de boodschap overte brengen richting Den Haag maar tegelijkertijd ook de verwachtingen getemperd

omtrent de uitkomst Cfm de eerdere instructie over gescheiden verantwoordelijkheden

Mijn persoonlijke inschatting is overigens dat

a De NS dit zeer onhandig gespeeld heeft en

b We als overheid niet wegkomen met het verwijzen naar de eigenstandige verantwoordelijkheid van de NS Dit conflict heeft

de potentie groter te worden en daar is niemand bij gebaat Ik zou de faciliterende rol van de overheid {breng partijen bij

elkaar nogmaals onder de aandacht willen brengen

Ik hoor graag als er nog aanvullende opmerkingen vanuit DH zijn ik zal iigterugkoppelen aan WJRO

10 2 6 10 2 6Cc 10 2 6 10 2 6

GrI 10 2 6

10 2 6 @minbuza nlFrom

Sent zondag 12 juli 2020 01 52

10 2 6 @minbuza nl @minbuza nlTo 10 2 6

Pminbuza nl 10 2 6 | |0 2 4Cc @minbuza nl

g minbuza nl WAS CDP 10 2 6 | aminbuza nl

@minbuza nl

Subject RE Achtergrorid voor gesprek Holocaustgezant|| 10 2 6

Tijdens telefonisch contact afgelopen donderdag zei| 10 2 6 ^dat VS ambassade hier ook nog op terug zou komen Er was een

10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6 53minbuza nl

@minbuza nl10 2 610 2 6

demarche onderweg

From |l0 2 ^ | 10 2 6 |2 6

Sent maandag 6 juli 2020 08 58

5 minbuza nl

1 aminbuza nl 10 2 6 5 minbuza nl

@minbuza nl jl 10 2 e |^0 2 f

To 10 2 6

10 2 6@minbuza nlCc 10 2 6

@minbuza nl WAS CDP 10 2 6 @minbuza nl J 10 2 610 2 6 @minbuza nl 10 2 e

10 2 6 @minbuza nl @minbuza nl102 6

Subject RE Achtergrond voor gesprek Holocaustgezant 10 2 6

Beste Andre

Nogmaals dank voor je mail Je bericht heb ik onder de aandacht gebracht van VWS {verantwoordelijk voor o a herdenkingen

WON en FIN {aandeelhouderschap NS Daarnaast heb je bericht geparafraseerd opgestuurd naar de NS plus het aanbod om te

faciliteren bij het leggen van contact

Het zal je niet verbazen dat van zowel VWS als FIN zijden het standpunt onveranderd is NL overheid waardeert de genomen

stappen die de NS zet cq gezet heeft om tegemoette komen aan de slachtoffers van de transporten die de NS uitgevoerd heeft

1122481 00037



maar houdt zich zorgvuldig afzijdig van de precieze invulling van deze stappen Eea wordt ook duidelijk in bijgevoegde KV {van

afgelopen maart en de standaard QenA hierover

Met beste gr

10 2 e II
I0 2 e g minbuza nlFrom

Sent maandag 29 juni 2020 23 40

1 gminbuza nl |To J 10 2 6 @minbuza nl

10 2 6 10 2 610 2 6Cc @minbuza nl

aminbuza nl WAS CDP 10 2 e | aminbuza nl

Subject RE Achtergrond voor gesprek Holocaustgezant \
Veel dank Andre Goed te weten Gaan we mee aan de slag

HgJ 10 2 6

@minbuza nl

10 2 610 2 6 S minbuza nl

10 2 6

I0 2 S 10 2 6 610 2 6

10 2 6 ||0 2 410 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

Dubbel met 10 1122473

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

1122481 00037



10 2 e| I0 2 e I 10 2 e | FIN DEELNENP]| 10 2 6 |@minlin nl1

fFIN DEEL Js[EIKill 10 2 8 I@minfin nl1

From

|l0 2 e|
Subject RE VS lsrael nav NS besluit over compensatie

Tue 7 21 2020 4 19 17 PM

To 10 2 e

10 2 e e|i0 2 ^
Tue 7 21 2020 4 17 51 PM

Received

Hoih0 2 e|
Ok goed te horen Ik outvang graag een temgkoppeling als jullie overleg is geweest Ik verwacht dat de Amerikauen Joodse

organisaties hier in de uabije toekomst wel weer op terugkomeu
Greet

From | 10 2 e |J I0 2 e [ | 10 2 e | FIN DEELN
Sent dinsdag 21 juli 2020 11 15

10 2 e |l 0 2 4To 10 2 e

Subject KE V s Israel nav INbesluit over compensatie
DadtMJs
Dank voor de updates Ik heb zojuist contact gehad met| 10 2 6 en afge^roken dat ik een overleg over dit onderwerp organiseermet BZ en AZ

Groeten

10 2 e 10 2 42 6 @miiibuza nlVan

Verzonden dinsdag 21 juli 2020 16 48

Aan [ 1@minfin nl I 10 2 e

Onderwerp FW VS Israel nav NS besluit over compensatie

I 10 2 6 I FIN DEELN l |@minfm nl10 2 e 10 2 e

t i

waarscliijnlijk 00k al via een andere route gekregen
@minbuza nlFrom

Sent dinsdag 21 juli 2020 10 43

10 2 e I |l0 2 ^ e

Subject FW VS Israel nav NS besluit over compensatie

I0 2 e

@miiibuza nlTo

ti

From 10 2 e 10 2 e e

Sent dmsdag 21 luli 2020 10 41

Ta j
Cc r

@miiibuza nl

@miubuza nl ^

|@minbuza nl

10 2 8 @minbuza nl10 2 e

10 2 6 @mnibuza nl 10 2 610 2 6

jtt mmbu^ nl|@ininbuza nl10 2 8 10 2 8 10 2 8

teminbuza nl10 2 8

Subject RE VS Israel nav NS besluit over compensatie
10 2 6

UanJc je Bericht is doorgeleid naar FIN en VWS ik zal 00k telefonisch opvolgen maar verwacht eerlijk gezegd geen wijziging van

bet standpunt dat NL overheid hier geen handelingsperspectiefheeft
Gr

ri 10 2 8 n

1@miiibuza nl10 2 8From

Sent maandag 20 juli 2020 18 28

10 2 8 @minbuza nl 10 2e 10 2 8 8 @minbuza nlTo

CcH |@minbuza nl l@mmbuza nl J10 2 8 10 2 6 10 2 8

|@minbuza nl10 2 8 @minbuza nl 10 2 8 10 2 8

h7minbuza nl10 2 8

Subject VS Israel nav NS besluit over compensatie
ibi 10 2 8 n

10 2 3

Kreeg ik eind vorige week
Kwam eerder deze maand 00k al op

Delen jullie met VWS euFIN Diezijn immers inde lead

Moeten dit wel goed in de gaten houden

Is dit ergens belegd binnen BZ

10 2 8

10 2 3

Dank I0 2 e

10 2 6

10 2 3

1122464 00038



10 2 a

10 2 S

Verzondeii met BlackBeiiy Work
www blackbeiiT Com

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericlit kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en bet bericht te verwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor scliade van welke aaid ook die verband lioudt met lisico s verbonden aan liet

elektromsch verzenden van berichten

Tins message may contain mfoimation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tins message was sent

to you by mistake you are requested to inform tire sender and delete tire message The State accepts no liability for

damage of any kmd resulting from tire risks inlierent in tire electronic ti£msmission of messages

Help save paper Do you really need to print tliis email

Dit bericht kan infomiatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijklieid voor scliade van welke aai’d ook die verband lioudt met lisieo s verbonden aan het

elektromsch verzenden van berichten

Tliis message may contain infomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kmd resulting from tlie risks inlierent in tiie electi’omc transmission of messages

1122464 00038



10 2 e PI 10 2 6 |@minvws nl]fj I0 2 e t®rminbuza nl[l 10 2 « [^minbuza nl]
1^10 2 e| I 10 2 e |^FIN DEELN

Tue 7 21 2020 4 26 25 PM

To

I 10 2 eFrom

Sent

Subject RE E mailen Overheid en Aansprakelijkheid Rechtsherstel als moreel design Enkele kritische opmerkingen bij de_ pdf
Received Tue 7 21 2020 4 26 25 PM

Hoi I I0 2 e n
Dank nog niet gezien
Ik heb zojuist afgesproken met| 10 2 6~] dat ik een overleg organiseer met VWS BZ en AZ om even over het besluit van NS te

spreken Ik plan binnenkort wfat in

Cirneten

mMi
10 2 6Van 10 2 i

Verzonden dinsdag 21 juli 2U20 17 16

Aan | 10 2 e 10 2 6 ]| fin DEELN

Onderwerp E mailen Overheid en Aansprakeiijkheid Rechtsherstei als moreel design Enkele kritische opmerkingen bij de_ pdf
Beste 10 2 6 ^ 2 6|10 2 e|
HaddetT3uiiie Dijgaana artikel uit Overheid en Aansprakelijkheid overde NS regeling al gezien
Hier wordt vooral aangestuurd op een onderzoek Dit was ook een aanbeveling varT| 10 2 e □

lo j 10 2 6 n

10 10 2 6 10 2 6

10 2 6
_

I Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport

j Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW | Codrdinatie complexe casu istiek

10 2 6

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Telefoon 1 E mail 10 2 6 mlnvws nl | werkdagen ma t m do10 2 6

1122498 00039



bll 10 2 6 I@minvws nl1

1@minvws nl1 [
10 2 e[] io 2 e 5] I0l2le | FIN DEELN

Mon 8 3 2020 10 38 37 AM

10 2 eTo

1@minbuza nrC j@minbuza nl]10 2 e 10 2 eCc 10 2 e

From

Sent

Subject RE Afspraak CJO

Received Mon 8 3 2020 10 38 37 AM

Hoi| I0 2 e I
Dank voor je mail Prima om naar ons door te verwijzen onze minister heeft het CJO eerder gesproken Wat betreft de vraag

van I 10 2 6 ^naar onze rol daar kun je eventueel de beantwoording van de Kamervragen gebruiken die we samen hebben

opgesteld
Ik heb vender geen nieuws van IMS

Groeten

|l0 2 e|
10 2 0Van

Verzonden maandag 3 augustus 2020 09 31

Aan | 10 2 e 1 1 1° 2 e |] | 10 2 e | piN DEELM

@minbuza nl10 2 6CC

Onderwerp FW Afspraak CJO

Hoi|l0 2 e|
CJO wil met de staatssecretaris praten over NS Zie onderstaande mail

We zullen naar Financien Hoekstra doorverwijzen
Heb jij nog recent lets van de NS gehoord tav de commotie

Groeten I lQ 2 e

Van 10 2 6 @minvws nl

Verzonden vrijdag 31 juli 2020 09 56

Aan Dienstpostbus Directiesecretariaat DMO 10 2 0 @minvws nl

10 2 6 @minvws nlCC

Onderwerp FW Afspraak CJO

Collega s

Zie hieronder graag advies voor de stas

Met vriendelijke groet

10 2 6

@minvws nlVan

Verzonden vrijdag 31 juli 2020 00 2 5

Aan

10 2 6

10 2 610 2 6 5iminvws nl 5 minvws nl

Onderwerp RE Afspraak CJO

111 aaiivulling op mijii vorige bericlit ik wil ook weteii wat de rol is van Finaiicien

@miiivws ul10 2 6Van

Datum vrijdag 31 Jul 2020 12 22 AM

Aan

Ondeiwerp FW AtepraakCJO

Dag dames

Wil een van jullie dit doorstuien naar DMO met het verzoek me te adviseren Ik sta zelf positief tegenover het verzoek

niaar hoor graag het advies van DMO

Haitelijke groeten
10 2 6

1@mmvws ul@miiivws iil 10 2 610 2 6

10 2 6 @gmaiLcoinVan

Datum donderdag 30 Jul 2020 2 51 PM

Aan r

Kopit

OndeiTverp Afspraak CJO

Geachte heeil 10 2 e | bestd l0 2¥

Hopelijk gaat alles goed metje

1@miiivws ul10 2 0

10 2 6 @gmaiL com

sn ik zoudeu graag op koite temiiju als dat inogelLjk is metje oogetwijfeld dnikke agenda een afspraak met je widen tnakeu We

widen dan metje praten over de weerslag die het afgehrokeu overleg tussen CJO en de Nedeiiandse Spooiwegen heeft op de Joodse

veivolgingssladitoffas in hinnai en huitenland

Graag vernemen we je reactie

Met viieudeliike groet

10 2 0

10 2 6

1122501 00040



| 10 2 e | FIN DEELNENP]^ 10 2 6 |@minfin nl1

]@nninvws nl]i

10 2 6To 10 2 6

rminvws nl]10 2 eCc 10 2 e

From 10 2 e

Sent Mon 8 17 2020 10 55 28 AM

Subject FW Ontvangen burgerbrief over aanvraag Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WON Transporten NS

Mon 8 17 2020 10 55 33 AMReceived

20200706 Verzoekschrift|
20200703 verzoekschrifti 10 2 6 PDF

10 2 e ’DF

Beste|lQ 2 e|
I 10 2 6 [Tiinet vakantie daarom via mij een mail Via AZ kregen we bijgaande burgerbrief binnen die weer via de Kabinet van

de Koning kwam Is 00k gestuurd naarde heer Van Boxtel en de beer Asscher

Kan Financien samen met de NS de beantwoording van deze brief overnemen

Ik boor bet graag

Met vriendeliike qroeten

10 2 6

@minaz nlVan

Verzonden maandag 17 augustus 2020 10 25

Aan

10 2 e

10 2 e @minvws nl

10 2 6CC @minaz nl

Onderwerp Ontvangen burgerbrief over aanvraag Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WON Transporten NS

Beste 110 2 6

Wij ontvingen via bet Kabinet van de Koning bijgaande brieven Met KvdK heeft kennisgenomen van de brief gericht aan ZMK en de

brievenschrijver hiervan op de hoogte gesteld Kan VWS gezien bet onderwerp de behandeling van de brief aan MP

overnemen Hoor graag

Met vriendelijke groet

10 2 6

Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerie van Algemene Zaken

Binnenhof 19| 2513 AA Den Haag
Postbus 20001 I 2500 EA Den Haag

Tl 10 2 e I
I 10 2 6^ta mina7 nl

www rii ksover beid nl ministeries az

1122479 00042



] | 10 2 e L
I 10 2 e | | I0 2 e | I 10 2 e UFIN DEELNI

Mon QniW2M 0 15 32 PM

]@ns nl]10 2 e 10 2 6To

From

Sent

Subject Bijpraten
Received Mon 8 17 2020 5 15 32 PM

Hoil 10 2 6

jd om even bij te praten over de opvolging van Marjan en commissie Cohen

Groeten

|10 2 6|

1122453 00043



10 2 d 10 2 6 6 10 2 e ] [| l@minvws nl]To pminbuza nl]
10 2 e|J 10 2 e | | 10 2 e HfIN DEELN

Mon 8 31 2020 3 40 54 PM

From

Sent

Subject Cohen in Buitenhof

Received Mon 8 31 2020 3 40 00 PM

Gisteren was Cohen in Buitenhof over zijn commissie Hij is erg positief over de regeling en het initiatief van NS Van Boxtel

Interessant om even terug te kijken
https www vpro nl buitenhof speel~POMS AT 16275114~iob cohen~ htmi

Groeten

1122467 00044



10 2 e| | 10 2 e I 10 2 e | FIN DEELNENP]^ 10 2 6 |@minfin nl1
10 2 e |Jo z^

Mon 9 14 2020 7 02 53 PM

Subject RE Gesprek Financien met CJO VBV en dhr |io 2 e

Mon 9 14 2020 7 03 03 PM

To

From

I0 2 e

Received

Thx voor de updates

From | 10 2 e |j I0 2 e | | 10 2 6 | {FIN DEELN

Seint maandag 14 September 2020 13 01

To ^0 2 4 I 10 ^e I | 10 2 S 10 2 6

] FIN DEELN
^

Subject RE Gesprek Financien met CJO VBV en dhr 10^2^
Ha| 10 2 61
Zo concreet is dit niet afgesproken maar Ik verwacht niet dat NS het initiatief neemt Als jullie deze partijen spreken kunnen jullie verwijzen naar het gesprek
tussen d^p 2jen mevrouw Rintel en ze doorverwijzen naar NS

Groeten

FIN DEELNCc | 10 2 610 2 6

Van 10 2 e 10 2 e 10 2 e

Verzonden maandag 14 September 2020 17 31

Aan | 10 2 6 |J 1Q 2 e | 10 2 e | FIN DEELN j 10 2 e

T@minbuza nl

@minbuza nl

^minfin nl f l@mjnbuzajTl10 2 6

] 1 10 2 6 |@minvws nl | l0 2 e 0 2 410 2 610 2 6

10 2 6 @minbuza nl

FIN DEELN 10 2 6 | aminfin nl I

Onderwerp RE Gesprek Financien met CJO VBV en dhr IQ 2 e

10 2 e|
Dank hiervoor Voor mijn begrip is ook besproken wanneer en hoe dit gesprek tot stand gaat komen Wmb goed beter als de NS

dit oppakt maar tegelijkertijd wel nuttig voor ons om te weten naar wie wij de betrokken organisaties kunnen verwijzen en dat we

kunnen aangeven wanneer dit gesprek plaats zal vinden

10 2 6 FIN DEELN 10 2 e 5 minfin nlCC 10 2 6

Gr

10 2 6

From 10 2 e | 10 2 e FIN DEELN 10 2 e |^minfin nl

Sent maandag 14 September 2020 17 26

10 2 6 @minbuza nl [10 2 6|
^minbuza nl

@minfin nl

To |@minbuza nl10 2 6

] 10 2 6 ^minvws nl 10 2 e 0 2 |
FIN DEELN ^

10 2 6 1 10 2 6 pminbuza nl |

] FIN DEELN j I0 2 e |@minfin nl [
Subject Gesprek Financien met CJO VBV en dhr 0 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 6Cc [ 10 2 6

Beste alien

Op 8 September vond een webexgesprek plaats over NS en de commissie Cohen Aanwezig waren[
de Keren [

10 2 6

I een communicatieadviseur

van Financien en ik Onderwerp van gesprek was het besluit van NS over de aanbeveling van de commissie over de collectieve citing van erkenning
De aanleiding is jullie bekend degenoemde partijen zijn ontevreden over het besluit van NS om€5 miljoen te doneren aan vier herdenkingscentra Zij vinden

het bedrag te laag vinden dat niet NS maar zij zouden moeten bepalen waar het geld voor bestemd is en vinden dat NS hen onvoldoende betrokken heeft bij de

besluitvorming Deze standpunten hebben zij ook op 8 September naar voren gebracht Wij hebben vooral aangehoord en daarnaast onze lijn gedeeld het is

een besluit en verantwoordelijkheid van NS om een onafhankelijke commissie in te stellen en opvolging te geven aan de aanbevelingen
De oproep werd gedaan of wij als aandeelhouder iets zouden kunnen betekenen om het gesprek tussen de partijen en NS weer op gang te brengen Dd|0 2 ^
heeft toegezegd graag bereid te zijn NS te verzoeken het gesprek nogmaals aan te gaan met deze partijen Dat werd zeer op prijs gesteld Dd|J 2 6ad op 9

September een kennismakingsgesprek met de nieuwe president directeur van NS per 1 oktober Marjan Rintel Flij heeft haar in dat gesprek gevraagd of zij
hiertoe bereid is Zij liet weten open te staan voor een gesprek Een mooi resultaat en wat mij betreft het maximale dat wij als aandeelhouder en als

Nederlandse staat kunnen doen in deze kwestie

Ik begrijp dat er donderdag op de ambassade in Israel een gesprek zal plaatsvinden met de acting director general van de World Jewish Restitution Organization
en met

directeur heeft aangedrongen op een gesprek met NS en dat zij heeft latejjj^^en daar open voor te staan Om verwachtingen te temperen is het wellicht goed
om te herhalen dat de wijze waarop NS invullinggeeft aan de aanbeveling uiteindelijk een besluit van NS blijft Zou je me kunnen laten weten hoe het gesprek

verlopen is

Met vriendelijke greet

]van het OO 10 2 6 j an het VBV [ 10 2 610 2 610 2 6

|@| 10 2 6^ Ik stel voor dat jullie in dat gesprek aangeven dat Financien als aandeelhouder op 9 September bij de nieuwe president10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

Directie Financier ngen | Afdeling Deeinemingen
Ministerie van Financien | Generate Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Denffaag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

M 10 2 6

E| 10 2 6 J 5 i^fin nl

1122493 00045



10 2 9 I 10 2 e I FIN DEELNENP]| 10 2 9 |@minfin nlll |10 2 9| | 10 2 e |e

@rriinbu2a nl][
]@ rminbuza nl]] 10 2 910 2 9To

[| |@rminvws nl] i0 2 e10 2 e f 10 2 e 10 2 e

IO 2 4I 10 2 9 j@rminbuza nl]

KFIN DEELNFTK 10 2 9 @minfin nl 10 2 9 InCc 10 2 9 10 2 9

rminfin nl] [ j@rminbuza nl]{FI N DEELNENP || 10 2 6

From

Sent Thur 9 17 2020 3 06 31 PM

Subject Gesprek Financien met CJO VBV | io ^0 2 ^ | update uit Tel Aviv

Thur 9 17 2020 3 07 05 PM

10 2 9 @minbuza nlj 10 2 9

10 2 9

Received

Dag alien

Vandaag spraken

Gesprek vond plaats op verzoek van WJRO en stond hoofdzakelijk in het teken van de NS en de aanbevelingen van de commissie

Cohen

Volgende isvoorjullie relevant

Dhr |l0 2 e|keek terug op een erg prettig gesprek met

10 2 9 10 2 9 van de WJRO en [en ikzelf met 10 2 910 2 9 10 2 9

en diens collega s Dhr jl0 2 ^ noemde spedfiek dat hi] blij waste

horen dat MinFIN als aandeelhouder geen plafond had gelegd op de hoogte van de compensatie van de NS

jhad 10 10 2 ^laten weten dat ze nog geen terugkoppeling hadden ontvangen over het kennismakingsgesprek

tussen de10 2 ^n de nieuwe president directeur van de NS Zowel dhr 0 2 e als dhr j 10 2 ejwaren blij van onste horen dat

jopen staat voor een gesprek Daarbij hebben wij zoals besproken aangegeven dat het uiteindelijk aan de NS

blijft om invulling te geven aan de aanbevelingen van de commissie 10 2 9

Dhr jlO S ^ en 10 2 e herhaalden de reeds bekende kritiek op de wijze hoe de NS invulling geeft aan de aanbevelingen Flij stelde

daarbij dat NS anders heeft gehandeld dan de WJRO CJO VBV had verwacht

o Zij noemden meermaals dat NS eigenstandig heeft besloten terwiji de verwachting was dat het uiteindelijke besluit in

consultatie zou worden genomen Het stak dat devoormalige president directeur van de NS het gesprek niet zou

willen aangaan met de Joodse gemeenschap

o Uiteindelijke bedrag is lager dan verwacht de partijen verwachten allang niet meer dat het bedrag voor de collectieve

erkenning even groot zou zijn als het bedrag dat aan individuele uitkeringen is uitgekeerd maar hadden op meer

gehoopt en op steun aan specifiek Joodse herdenkingsinstellingen

o Partijen hadden gehoopt dat de NS ook een bijdrage zou leveren aan de zorg voor overlevenden en de Joodse

gemeenschap

Beide heren waren blij met bereidheid bij de NS om opnieuw het gesprek aan te gaan Daarbij refereerden ze ook aan de

interesse die er bij internationale media zou bestaan om aandacht te besteden aan het optreden van de NS Tot dusver is er

in beperkte mate aandacht geweest voor de zaak wat vooral te wijten zou zijn aan COVID maar ook omdat Joodse

organisaties hierover naar eigen zeggen nog niet de pers actief hebben opgezocht maar dat zou zomaar eens kunnen

veranderen

Aan het einde van het gesprek gingen dhr |l0 2 ^en|jnog in op ons punt dat uiteindelijke besluit bij de NS ligt Zij stelden hier

vraagtekens bij aangezien de NS volledig in overheidshanden is en er dus wel een verantwoordelijkheid mogelijkheid tot

beinvloeding ligt bij de overheid Wij hebben aangegeven deze boodschap door te geleiden

Altijd bereid tot nadere toelichting
Met hartelijke groet uit Tel Aviv ook namens 10 2 9

10 2 9

10 2 9

10 2 9

10 2 9

10 2 9

[ 10 2 9

Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Israel

10 2 9

E| 10 2 9 l@minbuza nl

Visit our websites in Dutch and English

Please follow us on Facebook and Twitter

From 10 2 9 10 2 9 FIN DEELN10 2 9

Sent maandag 14 septemiber 2020 20 01

To ||10 2 ^ 10 2 9 10 2 9 ]l0 2 ^10 2 9

10 2 9 I^FIN DEELNCc [ 10 2 9

1122475 00046



10 2 e [ 0 2 4Subject RE Gesprek Financier met

Ha|lQ 2 eU
Zo concreet is dit niet afgesproken maar ik verwacht niet dat NS het initiatief neemt Als jullie deze partijen spreken kunnen jullie verwijzen naar het gesprek
tussen di|0 2 ^n mevrouw Rintel en ze doorverwijzen naar NS

Groeten

Van |t0 2 6 10 2 e 2 s

Verzonden maandag 14 September 2020 17 31

Aan h0 2 e|i | | 10 2 e | FIN DEELN f~

@nninbuza nl

^minfin nl ^minbuza nl

10 2 e~| 5 minvws nl | 1P 2~e
10 2 8

10 2 810 2 8 ^minbuza nl

10 2 8 @minbuza nl

]{FIN DEELN j I0 2 e | aminfin nl r
10 2 8 Il0 2 r

10^ 10 2 6 r FIN DEELN 10 2 e 5 minfin nlCC[ 10 2 8

Onderwerp RE Gesprek Financier met

10 2 e|
Dank hiervoor Voor mijn begrip is 00k besproken wanneer en hoe dit gesprek tot stand gaat komen Wmb goed beter als de NS

dit oppakt maar tegelijkertijd wel nuttig voor ons om te weten naar wie wij de betrokken organisaties kunnen verwijzen en dat we

kunnen aangeven wanneer dit gesprek plaats zal vinden

Gr

I 10 2 8 I

From 10 2 8| I0 2 e | 10 2 e FIN DEELN j 10 2 8 | S mlnfin nl

Sent maandag 14 September 2020 17 26

10 2 8To g minbuza nl [ 1@mlnbuza nl 10 2 e

^mlnbuza nl

10 2 8

10 2 8 1 0 2 ^10 2 810 2 8 10 2 6 10 2 6 ^minvws nb®minbuzajTl

FIN DEEU4 _d lfaminfln nl [
10 2 6 10 2 ^

10 2 8 10 2 8 @mlnfin nlCc 10 2 6

Subject Gesprek Financier met

Beste alien

Op 8 September vond een webexgesprek plaats over NS en de commissie Cohen Aanwezig waren 10 2 8

10 2 810 2 8

Onderwerp van gesprek was het besluit van NS over de aanbeveling van de commissie over de collectieve citing van erkenning
De aanleiding is jullie bekend degenoemde partijen zijn ontevreden over het besluit van NS om€5 miljoen te doneren aan vier herdenkingscentra Zij vinden

het bedrag te laag vinden dat niet NS maar zij zouden moeten bepalen waar het geld voor bestemd is en vinden dat NS hen onvoldoende betrokken heeft bij de

besluitvorming Deze standpunten hebben zij 00k op 8 September naar voren gebracht Wij hebben vooral aangehoord en daarnaast onze lijn gedeeld het is

een besluit en verantwoordelijkheid van NS om een onafhankelijke commissie in te stellen en opvolging te geven aan de aanbevelingen
De oproep werd gedaan of wij als aandeelhouder iets zouden kunnen betekenen om het gesprek tussen de partijen en NS weer op gang te brengen Dd|0 2 ^
heeft toegezegd graag bereid te zijn NS te verzoeken het gesprek nogmaals aan te gaan met deze partijen Dat werd zeer op prijs gesteld Dd^ 2]aad op 9

September een kennismakingsgesprek met de nieuwe president directeur van NS per 1 oktober Marjan Rintel Hij heeft haar in dat gesprek gevraagd of zij
hiertoe bereid is Zij liet weten open te staan voor een gesprek Een mooi resultaat en wat mij betreft het maximale dat wij als aandeelhouder en als

Nederlandse staat kunnen doen in deze kwestie

Ik begrijp dat er donderdag op de ambassade in Israel een gesprek zal plaatsvinden met de acting director general van de World lewish Restitution Organization
en met[
directeur heeft aangedrongen op een gesprek met NS en dat zij heeft laten weten daar open voor te staan Om verwachtingen te temperen is het wellicht goed
om te herhalen dat de wijze waarop NS invullinggeeft aan de aanbeveling uiteindelijk een besluit van NS blijft Zou je me kunnen laten weten hoe het gesprek

verlopen is

Met vriendelijke greet

10 2 6

] ik stel voor dat jullie in dat gesprek aangeven dat Frnancien als aandeelhouder op 9 September bij de nieuwe president10 2 6

10 2 8 10 2 6 10 2 6

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financien | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 8

E 10 2 6 Sminfin nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te

melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardtgeen aansprakelijkheid voor schadej van we Ike aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden

van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete

the message The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Help save paper Do you really need to print this email

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u istoegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De

1122475 00046



10 2 e| j 10 2 e | |l0 2 e | FIN DEELNENP]| 10 2 e |@minfin nl1

l@minbu2a nl] [
To

10 2 e ]@minvws nl]Jl0 2 e| I 1Q 2 e [ eCc

From

Sent Wed 10 7 2020 8 07 01 AM

Subject RE Nederlandse Spoorwegen the Dutch Jewish Community
Wed 10 7 2020 8 07 14 AM

10 2 6

Received

Letter to Australian Jewry

Beste |l0 2 e|
Voor jullie info en evt ter archivering hierbij het antwoord van onze CdP aan de Joodse beiangenvereniging hier in Australia

Wij zullen dit ook hier archiveren

Met vriendeiijke groeten

10 2 6

10 2 10 2 6From

Sent dinsdag 22 September 2020 18 40

To

Cc | lQ 2 e

Subject RE Nederlandse Spoorwegen the Dutch Jewish Community

Beste| 10 2 6~|
Dit dossier is belegd bij [10 2 10 2 6 ||10 2 e] in cc van bet ministerie van Financien ais aandeeibouder van NS In de bijiage recente Kamervragen over dit

onderwerp
Vanvit Bvza is 10 2 6

Op 8 September vond een webexgesprek plaats over NS met def

De genoemde partijen zijn ontevreden over het beslult van NS De lijn vanult Financien Is het is een besloit en verantwoordelijkheld van NS om een

onafhankelljke commissle in te stellen en opvolging te geven aan de aanbevelingen De oproep werd gedaan of het RIjkals aandeelhouder lets zouden kunnen

betekenen om het gesprek tussen de partijen en NS weer op gang te brengen D4 2jbeeft toegezegd graag bereld te zijn NS te verzoeken het gesprek nogmaals
aan tegaan met deze partijen Dat werd zeer op prijsgesteld Dt|0 2 fead op 9 September een kennismakingsgesprek met de nieuwe president directeur van NS

per 1 oktober Marjan Rintel HiJ heeft haar in dat gesprekgevraagd of zij hiertoe bereid is Zij liet weten open te staan voor een gesprek
Dit het maximale dat de overheid als aandeelhouder en als Nederlandse staat kunnen doen in deze kwestie Voormeer info verwijs ikje naar[l0 2 4
Met vriendeiijke groet^

10 2 6 n

10 2 6

10 2 6 | 10 2 6 |{FIN DEELN P 2i| 10 2e

jangehaakt in de VS speelt nl een vergeiijkbare lobby
len vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap10 2 6

J 10 2 6

11 Ministerie van Volksgezondheid Welziin en Sport |

]| Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |

Qorlogsgetroffenen en Herinnering WON OHW | Coordinatie complexe casuistiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag I

E mail 10 2 6 fS minvws nl I werkdagen ma t m do

@minbuza nl]

1

[ 10 2 6

Telefoon 10 2 6

Van

Verzonden dinsdag 22 September 2020 7 04

Aan

Onderwerp FW Nederlandse Spoorwegen the Dutch Jewish Community

Bestej 10 2 6

10 2 6

10 2 6

Hopelijk alles goed in Den Haag

Kun jij me svp vertellen of er iemand bij OCW zit die zich bezighoudt met vragen van de Joodse gemeenschap over de

tegemoetkoming slachtoffers van NS transporter tijdens WON

]is benaderd door een Joodse beiangenvereniging hier in Australie over dit thema

De collega s van onze ambassade in Israel hadden vorig jaar een artikel gepubliceerd over de aanvraag tegemoetkoming

slachtoffers maar dat artikel is inmiddels weer verwijderd van nederlandwereldwijd

10 2 6

Als jij ons zou kunnen doorverwijzen naar een aanspreekpartner dan zou ik je daarvoor zeer dankbaar zijn

Hartelijke groeten

I 10 2 6

1122439 00047



10 2 eFrom|

Seint donderdag 2 juli 2020 11 13

To CAN can^minbuza nl

Subject Nederlandse Spoorwegen the Dutch Jewish Community

Importance High

Dear

Please find letter attached

Kind regards

@eca| org au

10 2 e

10 2 e

10 2 6 @ecaj org au I www ecaj org aue

•Iv
m

Executive Council of

Australian Jewry

Help save paper Do you really need to print this email
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abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzenderte melden en het bericht te verwijderen De

Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan

het elektronisch verzenden van berichten

This message may contain information that is not intended for you If you are not the addressee or if this message was

sent to you by mistake you are requested to inform the sender and delete the message The State accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aaid ook die verband houdt met risico’s verbonden aan het

elektiomsch verzenden van berichten
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lO Z e

I0 2 e I io 2 e ~|@rriinbuza nl1

From CAN CDP

Sent Fri 10 2 2020 1 24 01 AM

Subject Letter to Australian Jewry
Fri 10 2 2020 1 24 01 AM

Letter of reply to Australian Jewrv pdf

To @minbuza nl] 10 2 6

Received

Good morning all

Please find attached the reply letter sent to The Representative of Australian Jewry

It was emailed to them this morning and I ll post the original this afternoon

Kind regards
10 2 6

1122734 00048



Kingdom of the Netherlands

Embassy

Kingdom of the fJethedands

120 Empire Circuit

Yarraiumla ACT 2600

Australia

10 2 e

Contact

10 2 e

10 2 0

ifTiinDuza ni1CJ 2 e

Date October 2 2020

Nederlandse Spoorwegen the Dutch Jewish CommunityRe

Dear President Segal AO Co CEO Wertheim AM and Co CEO Ryvchin

Thank you for your letter of 2 July 2020 You have written the letter in support of your

colleagues in the Dutch Jewish community including Centraal Joods Overleg CJO

Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers VBV and the World Jewish

Restitution Organization WJRO

In the letter you request my assistance to achieve a mutually satisfactory outcome with

regard to design and implementation of a NS compensation program for Dutch

Holocaust survivors and the families of Dutch victims of the Holocaust

I am happy to inform you that on 8 September a meeting took place between the

] representing the State of the

Netherlands who is shareholder of the NS and representatives of the Dutch Jewish

community in a webex call During the conversation the[

committed himself to request the NS to once more engage with the Jewish community

This was very well received

Netherlands [ 10 2 e

10 2 e

had an introductory conversation with theOn 9 September the

incoming President Director of NS Ms Marjan Rintel per 1 October Upon the request

10 2 e

]Ms Rintel indicated she is open for dialogue with the Jewishof the

community

10 2 e

In your letter you ask me to meet with your organization via teleconference to discuss

the issue and the way forward With the action of the
_

need for further action from Australia no longer applies

I think the10 2 e

Let s hope that with the recent development NS and the Dutch Jewish community are

back on a positive track

10 2 e

10 2 e

10 2 e

Page 1 of 1

1123054 00049



]@min fin nl]To 10 2 e

FIN DEELNENP ^ 1P 2e ]@minfin nl]
^

lajminbuza nll

|l0 2 e| rio 2 e | FIN DEELNENP EiO ^ ^ |@minfi
From

|l0 2 e|
Subject RE Gesprek met 10 2 6 10 2 e State department
Received

10 2 eCc 10 2 e 10 2 e

mj

10 2 6 |J0 2 ^
Thur 10 22 2020 5 04 50 PM

Thur 10 22 2020 5 04 56 PM

Hi 110 2 6

Top dank voor je reactie Dan ga ik uit van de stavaza van begin oktober als je morgen nog wat hoort is ook goed want het

gesprek is pas 2Qu NLtijd
Groet

From ] FIN DEELN

Sent donderdag 22 oktober 2020 04 38

To I 10 2 6 | |0 l4
Cc |l0 2 ^

10 2 6

FIN DEELN | 10 2 e

Subject RE Gesprek met | 10 2 e [j 10 2 9 fstate department
Hor^
Wij hebben geen updates maar hebben de vraag nog even uitgezet bij NS Vanwege afwezigheid van onze contactpersoon over dit onderwerp verwacht ik

alleen vandaag geen reactie op Mochten we wat boren dan laat ik bet je weten

Groet

10 2 6 I I 10 2 6 |{FIN DEELN10 2 6

10 2 6

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financien | Generate Thesaurie

KorteVoorhout | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 e

E 10 2 e @minfin nl

10 2 6 |0 2 ^

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

l0 2 e| I 10 2 6 ^ 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 I ]|0 2 410 2 610 2 6

Dubbel ITI6t itr
10 2 6

10 2 ^

10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 4

1122469 00050



10 2 e | I@minbuza nl1

J | 10 2 e | FIN DEELN1

10 2 6To

10 2 e10 2 eFrom

Sent

Subject FW Gesprek met[| I0 2 e |] 10 2 e |] State department
Received

Tue 12 8 2020 10 01 07 AM

Tue 12 8 2020 10 01 00 AM

Ha|| I0 2 e71
Bij deze

Groeten

E
Van 10 2 e 10 2 e I 10 2 S FIN DEELN

Verzonden dinsdag 8 december 2020 09 17

Aan 10 2 e [I0 2 e|l0 2 e FIN DEELN]
CC [ 10 2 6

Onderwerp RE Gesprek met| 10 2 e [| 10 2 6 state department]

Hal^^
Herg^rek tussen NS en de Joodse organisaties is rustig verlopen NS heeft het proces toegelicht en aangegeven dat NS van

mening is dat dit zorgvuldig is verlopen Ik heb begrepen dat de Joodse organisaties het op prijs stelden dat NS ze heeft

ontvangen Erzijn geen verdere vervoigstappen afgesproken
Het gesprek met | io 2 e ^is iast minute geannuleerd omdat| 10 2 e |ziek was Een nieuwe afspraak moet nog gepland
worden

Groeten

|10 2 6|
Van

Verzonden maandag 7 december 2020 22 13

Aan^
CC [l0 2 6 ^ 10 2 6 ^ 10 2 6 I FIN DEELN] | l0 2 e |^minfin ni

Onderwerp RE Gesprek met 10 2 6 jpl0 2 e Estate department]

Hal lQ 2 ^

Hoop alles goed daar Vrijdag as praat

jullie nog ontwikkelingen sinds 1 november die we mee kunnen meenemen Heeft er nog een gesprek plaats gevonden met 10 2 e

10 2 6 I En hebben jullie terugkoppeling gekregen van de NS over het gesprek met de Joodse organisaties dat gepland stond voor

23 november Vanuit onze zijde verder geen ontwikkelingen op dit dossier

0 2 ^10 2 6 @minbuza nl6

1 FIN DEELN] | 10 2 6 |@minfin nl10 2 6

10 2 6 ^minbuza nl

weer met 10 2 e 10 2 6 weer over de collective expression Hebben10 2 6

Dank

Groet

From ] 10 2 6 ffo^
Sent maandag 2 november 2020 10 27

FIN DEELN] ^ 10 2 6 |^minfin nl

Subject RE Gesprek met 10 2 6 10 2 6 state department]

To 10 2 6

Dank voor de update

FIN DEELN]^ 10 2 6

Sent maandag 2 november 2020 06 13

10 2 6 @minfin nlFrom

0 2 ^ 610 2 6 @minbuzajTlTo

Estate department]Subject RE Gesprek met[] 10 2 6

Hoi^^
De afspraak is helaas niet doorgegaan omdat 10 2 6 |ziek is De afspraak wordtop korte termijn opnieuw gepland
Groet

10 2 eJ
Van flo 2 6 | o 2 ^^

Verzonden vrijdag 30 oktober 2020 15 44

10 2 6

5iminbuza nl

Aan

Onderwerp RE Gesprek met | 10 2 6 [] 10 2 6 | state department]

Hoi| 10 2 6

Nee ik heb verder geen Engelstalige spreeklijn veel stukken breiden wij eigenlijk gewoon in het Nederlands voor ik ben ook altijd

groot liefhebber van knippen en plakken ©] Ik houd me aanbevolen voor korte terugkoppeling van het gesprek
Groet

@minfin nl10 2 6

1122482 00051



10 2 e 5 minfin nlFrom

Sent vrijdag 30 oktober 2020 06 41

10 2 e I |0 2^ @minbuza nlTo

Subject RE Gesprek met] 10 2 e p 10 2 e ^State department

Hoi||l0 2 4|
Zojuist IS voor aanstaande maandagochtend het gesprek met

misschien een spreeklijnt klaar liggen in het Engels Dat zou mij werK scneien

Greet

10 2 ej
Van 10 2 e 10 2i2 e

Verzonden donderdag 29 oktober 2020 21 13

1 FIN DEELN | 10 2 e |@minfin nl

WTTl 10 2 ^fIN DEELN 1 10 2^ |@minfin nl

@minbuza nl

ingepland Een praktische vraag Hebben jullieI0 2 e

@minbuza nl

Aan 10 2 e

]{FIN {
[@minbuza nl WAS CDP 4 10 2 e |@minbuza nl

I0 2 e |pia27| FIM DEELM] | 10 2^^minfin nl [l0 2 4 I

10 2 sca 10 2 e @minfin nl

10 2 e 10 2 e

10 2 e 5 minbuza nl 10 2 e

10 2 e @minbuza nl

Onderwerp RE Gesprek met ^0 2 b

Dank 10 2 e Voor nu genoeg zal het doorgeven richting State Department

Groet

hO^
From

Istate department10 2 «

FIN DEELN 102 e10 2 0 @minfin nl

Sent dinsdag 27 oktober 2020 14 22

To II 10 2 6 10 2 ^ e @minbuza nl

10 2 010 2 010 2 e| 10 2 0 | FIN DEELN 10 2 e

aminbuza nl

gJminbuza n^ f io 2 e

FIN

| 5 minbuza nl WAS CDP |l0 2 e | aminbuza nl | 10 2 0 |
10 2 0 flFIN DEELN r l@minfin nl [| 0 2 ^ 10 2 0 ^

10 2 6@minfin nl @minfin nlCc

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 0

10 2 6 @minbuza nl

Subject RE Gesprek met 10 2 6 10 2 6 ][state department
BestefO^
Veel aanK voor de terugkoppeling Wij hebben vandaag inderdaad 00k vernomen dat het gesprek op 23 november gepland is

Wat betreft de cijfers verwees NS ons naar de reeds gepubliceerde cijfers In augustus had NS ongeveer € 40 miljoen

uitgekeerd In totaai waren toen 7600 aanvragen ingediend waarvan 1250 afgewezen van mensen die niet aan de criteria van

de regaling voldoen Een deei moest toen nog wrorden beoordeeld De regaling is op 5 augustus gesioten
In het haifjaarbericht rapporteert NS het volgende NS heeft in 2019 een voorziening getroffen van € 47 miljoen voor de

verwachte uitkeringen en uitvoeringskosten In 2019 is voor een bedrag van € 29 miljoen uitgekeerd en onttrokken aan de

voorziening Per 31 december 2019 is op basis van het aantai vervirachte aanmeldingen de voorziening herijkt Tot en met juni
2020 zijn ergeen ontwikkeiingen ten aanzien van deze voorziening NS zai in het jaarversiag 2020 pubiiceren overde definitieve

uitkeringen
Mochten juiiie nog aanvullende vragen hebben dan horen we het graag

Vriendelijke groet

I 10 2 0

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financien | Generate Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

10 2 6

E 10 2 6 5 minfin nl

0 2 ^ e10 2 6 @minbuza nlVan

Verzonden vrijdag 23 oktober 2020 20 15

Aan | 10 2 6 | 10 ^6 | | 10 2 6 | FIN DEELN

FiM DEELN 1 l0 2 e |gminfin ni

10 2 0 I 10 2 6 P FIN DEELN | 10 2 6

~

5 minbuza nl l—

5 minfin ni I0 2 e 10 2 6 2 e 5 minbuza ni 10 2 0

cc[ @minfin ni @minfin nl

J S minbuza nl WAS CDP j lQ 2 en aminbuza ni

10 2 6

10 2 610 2 6

10 2 6 @minbuza ni

Onderwerp RE Gesprek met| 10 2 6 | | 10 2 6 || state department

Coiiega s

Zojuist hadden I0 2 6 en 2 medewerkers van haar Gesprek veriiep in

goede steer en afgesproken om voor het einde van het jaar nog eens bij te praten over nieuwe ontwikkeiingen

en ik een gesprek met 10 2 610 2 0

1122482 00051



State Dept begrijpt de verhoudingtussen NS en NL aandeelhouder Financien State waardeert NL inspanningen om NS

nogmaals met Joodse organisaties te laten praten over generieke tegemoetkoming State vertelde dat gesprek NS joodse

organisaties waarschijnlijk voor 23 november gepland staat

State dept blij dat vanuit aandeelhouder geen monetary ceiling was opgelegd voor evt verhoogde tegemoetkoming Mijn

indruk is dat Stat dept verwacht dat alleen een fors hogere gerenerieke tegemoetkoming de discussie zal stoppen

State Dept was benieuwd naar cijfers omtrent de individuele tegemoetkomingen die de NS heeft uitgekeerd [
hebben jullie dit voorhanden of kunnen jullie hierover navraag doen bij de NS

o State was benieuwd naar{i] totaal aantallen aanvragen {ii toegewezen afgewezen ff aanvragen en iii hoehettotale

bedrag aan uitkeringen zich verhoudt tot het bedrag dat in 2019 hiervoor is gereserveerd door NS

State wees nog op rapport over Just Act dat State onlangs naar Congress had gestuurd zie deze link Ik heb executive

summary en deel over NL bijgevoegd Geeft beschrijving over NL inspanningen voor Holocaust tegemoetkomingen

Aankondiging van NS uit 2019 wordt genoemd maar ontwikkelingen uit 2020 niet omdat rapport t m december 2019

rapporteert Vanuit ambassade zullen we separaat richting Den Haag opvolgen over kritiekpunt over teruggave van

geroofde kunst uit het rapport

10 2 e

Fijn weekend

Hartelijke groet

10 2 6

10 2 6From

Sent woensdag 21 oktober 2020 11 35

To 10 2 6 @minfin nl 10 2 e @minfin nl

10 2 6 {FIN DEELN 10 2 e Pminfin nlg minbuza nl 10 2 6Cc 10 2 6

FIN DEELN

Subject Gesprek met 10 2 e 10 2 e ][state department
Ha|l0 2 e|
Komende vrijdag spreekt

van 7 oktober de laatste stand van zaken of is er de afgelopen twee weken nog wat gebeurd

Stuur naderhand natuurlijk een terugkoppeling Dankalvast

Groet

10 2 6 Sminfin nl

hierover met 10 2 e 10 2 6 I special envoy for Holocaust Issues bij State dept Is je mail10 2 6

10 2 6 @minbuza nlFrom

Sent donderdag 8 oktober 2020 04 15

5 minbuza nl 10 2 e ]l0 2 410 2 6 Sminbuza nl 10 2 6To

10 2 6

Subject FW meeting at 10 2 ^ September 17 2020

Ter info

From 10 2 e

Sent woensdag 7 oktober 2020 16 04

@minbuza nl

10 2 6 10 2 6 FIN DEELN 1Q 2 e aminfin nl

@minbuza nl 10 2 6 10 2 6 l6 @minbuza nlTo 10 2 6 10 2 6

10 2 6 aminvws nl

@minbuza nl

Subject RE meeting at[l0 2 ^ September 17 2020

Dag alien

NS Met mij vandaag weten dat zij inderdaad zoals toegezegd aan del0 2 ^lle partijen willen ontvangen inclusief WRJO Ik zal

zorgen dat deze partijen hiervan op de hoogte worden gebracht en hen met de juiste persoon in contact brengen voor het

maken van een afspraak met Marjan Rintel Verder zal mijn directeur

10 2 6Ivan de Amerikaanse ambassade^
Groeten

|l0 2 e|

Cc 10 2 6

binnenkort def

op|10 2 6|verzoek spreken over dit onderwerp

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 @minbuza nlVan

Verzonden maandag 5 oktober 2020 09 27

Aan 10 2 6 | 10 2 6 I FIN DEELN 4 l0 2 e |@minfin nl

@minbuza nl

Onderwerp RE meeting at 10 2 ^ September 17 2020

Goedemorgen 10 2 6

Hoe is hetermee Ikvroeg me af of je al wat hebtgehoord van de NS We kregen van het weekend een mailtjevan| 10 2 6

waarin hij navraag doet en ons informeert over een soortgelijk gesprek dat plaatsvond in Australie

Hartelijke groet

10 2 6CC

10 2 6 I

10 2 6 FIN DEELN 10 2 6 @minfin nlFrom 10 2 e

1122482
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Seint maandag 21 September 2020 13 22

10 2 e 5 minbuza nlTo

10 2 e 5 nninbuza nlCc

Subject RE meeting at[IO 2 q September 17 2020

Hallol lO Z^
Dank voor de terugkoppeling van bet gesprek Ik zal bij NS navragen hoe zij het vervolg zien en of de WIRO ook betrokken zal

worden

Groeten

|l0 2 e|
10 2 e @nninbuzamlVan

Verzonden maandag 21 September 2020 11 51

Aan | 10 2 6 1 1 1Q 2 e | | 10 2 e | fin DEELN | 10 2 e | aminfin nl

^

|@minbuza nl

Onderwerp FW meeting at 10 2 ^ September 17 2020

Dag 110 2^
Hoe is het ermee Vorige week hadden we een gesprek bij[
WJRO Verslag hebben we je donderdag aan het einde van de dag gestuurd

De heer I io 2 e heeft nu opgevolgd met onderstaand bericht en wil even met jou checken of we {eventueel telefonisch kunnen

bevestigen Ik zag in jouw terugkoppeling van het gesprek van de 0 2 namelijk niet of de bereidheid vanuit de NS voor een gesprek

ook voor de WJRO gold of alleen voor CJO en VBV

Hoor graag van je

Groeten

10 2 eCC

jaanwezig was namens de]waar ook[ 10 2 610 2 6

10 2 6

10 2 6 @wiro org ilFrom

Sent maandag 21 September 2020 12 38

10 2 6 5 minbuza nlTo

10 2 6 @bezeqint net

Subject meeting at September 17 2020

Dear Mr

Cc

10 2 6

10 2 6It was a pleasure to meet Mrs

I learnt about your thoughts and understanding of the current situation regarding the NS and their intentions

and you at home10 2 6

You told us that the new Director General of the NS will be starting her new position on October 1 2020

You also said that she will wantto meet WJRO representatives

Can you please send us her name and more details

All the best

10 2 6

Email 10 2 6 |@wiro org il

Tel

Fax

Cell

www wiro org il

10 2 6

Help save paper Do you really need to print tins email

Dit bericht kan infoimatie bevatten die niet voor u is bestemd liidien u niet de geadresseerde bent of dit bericht

abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te veiwijderen De Staat

aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aai’d ook die verband houdt met nsico s verbonden aan het

elekti onisch verzenden van berichten

Tliis message may contain mfomiation tliat is not intended for you If you are not tlie addiessee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to infomi tlie sender and delete tlie message The State accepts no liability for

damage of any kind resulting from tlie risks inlierent in tlie electronic tiansmission of messages

1122482 00051



I 10 2 e I FIN DEELNENP]| 10 2 e |@minlin nl110 2 6To 10 2 6

{FI N DEELNFTKIll i0 2 e |@minfin nl1
10 2 6Cc @minbuza nl]

10 2 6 |e|l0 2^
TWT27S72U2Db 54 49 PM

From

|l0 2 e|
Subject RE Gesprek met|| 10 2 6 | | 10 2 e | [ State department
Received Tu el 2 8 2020 8 54 55 PM

Dank voor de update Ik zal zorgen voor een terugkoppeling van het gesprek van vrijdag met| 10 2 6 10 2 e ]
Groet

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

0 2 ^2 e10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 610 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

dubbel met e mail doc nr 1122482

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 ^ 6

10 2 6 10 2 6

1^

II 10 2 6 10 2 42 e

10 2 6

10 2 6 10 2 6

1122492 00052



I0 2 e 10 2 e I FIN DEELNENP]| 10 2 e |@minlin nl110 2 6To 10 2 e

fFIN DEELNFTKIll i0 2 e |@minfin nl1

]@minbuza nl]10 2 0Cc

10 2 6 10 2 ^
Fri 12 11 2020 8 15 37 PM

From

|l0 2 e|
Subject RE Gesprek met|| 10 2 6 [j 10 2 e [State department
Received Fri 12 11 2020 8 16 15 PM

Ha 10 2 6

Vandaag sprak| I0 2 e ~|weer met| 10 2 a [] 10 2 e |o 2 e

zetten van eerdere gesprekken

V 10 2 6 ^ond hetgoed dat er een gesprek was geweest en sprak de hoop uit dat de NS een royaler gebaar zou gaan maken

De Amerikanen snappen ook de verhoudingtussen Staat aandeelhouder en de NS I0 2 e gaf aan dat we niet veel

meer kunnen doen dan de contacten faciliteren en uiteindelijke beslissingen bij bestuur van NS liggen

V Er komt binnenkort nog een gesprektussen

V VS ambassade wil graag nog met jullie in gesprek {ik neem aan dat hiermee het eerdere gesprekvan 10 2 e werd bedoeld

met 10 2 6 dat destijds niet door is gegaan

V We hebben Q1 2021 weer contact met ^0 2 e er haar team n a v aanbevelingen op een ander dossier teruggave

geconfisqueerde kunst ligt bij OCW] dus ik verwacht dat ze dan NS ook weer ter sprake zullen brengen

Goed weekeind

]over deze kwestie Was grotendeels herhaling van

en NS nu gepland voor 11 januari10 2 6

10 2 610 2 6 10 2 6

10 2 6 I |0 2 4

10 2 6 10 2 6

0 2 ^ e10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 610 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

Dubb6l m6t 10 1122482

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 I |0 2^p7
10 2 6 10 2 6

1[0T
1122468 00053



10 2 eTo @ns nl]I0 2 e

lFIN DEELN ll i0 2 e |@minlin nl1

l@minfin nl]
10 2 e I0 2 e | 10 2^ | FIN DEELN

Thur 2 4 2021 9 02 22 AM

10 2 eCc 10 2 e

FIN DEELNI
From

Sent

Subject Update
Received

I0 2 e

Thur 2 4 2021 9 02 00 AM

Beste 10 2 e

We hebben via de Tweede Kamer een brief ontvangen van een nabestaande van een verzetsstrijder die het onterecht vindt dat

verzetsstrijders buiten de regeling van de commissie Cohen vallen We sturen volgende week mede namens de staatssecretaris

van VWS op verzoek van de Kamer een reactie op die brief naar de Kamer en naar de briefschrijver Het antwoord is in lijn met

de Kamervragen van april vorig jaar Mocht je nog vragen hebben dan kun je me altijd even bellen

I 10 2 e

buiten verzoek

Groeten

[To^

1122461 00054



10 2 6| 0 2 4| 10 2 e I@ns nl1
10 2 e

To

FIN DEELN || i0 2 e |@minfin nl1
10 2 e []o 2 |^l0 2 e^ I0 2 e | FIN DEELN

Wed 6 2 2021 7 30 44 AM

Cc

From

Sent

Subject RE rapport cie io 2 e

Received Wed 6 2 2021 7 30 00 AM

Bestefg^
Dank voor de aankondiging
VWS heeft een Kamervraag van de WD gekregen over hetonderzoek door NIOD Ze zouden met jou contact opnemen hierover

Zou je ons het antwoord op de vraag ook kunnen sturen

Groeten

|l0 2 e|
Van |l0 2 ej fo^

Verzonden dinsdag 1 juni 2021 14 29

Aan | 10 2

Onderwerp rapport cie| 10 2 6

Beste |l0 2 e| io 2 e

Zoals verteld wordt donderdag het eindverslag van de commissie Cohen gepubliceerd Bijgaand ontvangen jullie alvast

vertrouwelijk het eindrapport
Met vriendelijke greet

10 2 6 10 2 e fin DEELN FIN DEELN10 2 e

q^10 2 e

10 2 e

10 2 e

I

NS I Raad van Bestuur

Laan van Puntenburg IDD

Postbus 2025 3500 HA Utrecht

InternetTwitter Facebook Linkedin YouTube

Deze e mail inclusief eventuele bijiagen is uitsluitend bestemd voor gebruik door de geadresseerde De e mail kan persoonlijke of vertrouwelijke
informatie bevatten Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van de inhoud van deze e mail en eventuele bijiagen
aan derden is uitdrukkelijk niet toegestaan Indien u niet de bedoelde geadresseerde bent wordt u vriendelijk verzocht degene die de e mail

vetzond hiervan direct op de hoogte te brengen en de e mail en eventuele bijiagen te vernietigen

Infonnatie vennootschap

1122434 00055



]@NS NL[f 1@NS NL]10 2 e 10 2 6To

J@NS NL]
From | 10 2 e | I0 2 e | | 10 2 ^ PIN DEELN

Sent Wed 6 2 2021 11 30 27 AM

Subject Persbericht commissie Cohen

Wed 6 2 2021 11 30 00 AM

] FIN DEELNlJ i0 2 e |@minfin nl110 2 eCc 10 2 e

Received

Beste I 10 2 6 I
We begrepen vanj0 2 ^dat de commissie Cohen morgen haar rapport presenteert Sturen jullie naar aanleiding hiervan een

persbericht uit Als dat het geval is zou je dat met mij kunnen delen Wij maken een woordvoeringslijn voor onze minister

daarom is het goed te weten wat jullie gaan communiceren

Met vriendelijke groet

[ToXill 10 2 e II 10 2 e |
10 2 6

Directie Finanderingen | Afdeling Deelnemingen ENP

Ministerie van Finanden

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2 500 EE | Den Haag
Secretariaat I 10 2 6 lfliminfin nl

10 2 0

EI 10 2 6 l@minfin nl

1122486 00056



1@minvws nil
W2 e M 10 2 e UfIN DEELN

Wed 6 2 2021 12 22 01 PM

j 10 2 €i ITo

10 2 eFrom

Sent

Subject RE Persbericht Tegemoetkoming slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog meer dan 5000 keer uitgekeerd
Received Wed 6 2 2021 12 21 00 PM

Dank je

Van|
Verzonden woensdag 2 juni 2021 13 09

Aan | 10 2 | | 10 2 e | | 10 2 e | FIN DEELN

Onderwerp FW Persbericht Tegemoetkoming slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog meer dan 5000 keer uitgekeerd
Ter info Via oud een college nu werkzaam bij NS kregen we dit concept

10 2 e| 10 2 e

Groeten 10 2 e

Tegemoetkoming slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog meer dan 5000 keer uitgekeerd

In totaal hebben 5 498 slachtoffers van de transporten in de Tweede Wereldoorlog of hun nabestaanden een individuele

tegemoetkoming van NS ontvangen Dat staat in het eindverslag van de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers

won Transporten NS 804 overlevenden van de transporten hebben de tegemoetkoming ontvangen de overige

tegemoetkomingen waren voor nabestaanden

De uitvoering van de tegemoetkoming had vanaf 5 augustus 2019 een looptijd van precies een jaar en tot in 2021 zijn lopende

aanvragen behandeld Met de Tegemoetkoming is in totaal ruim 43 miljoen euro gemoeid

Morele gronden

Na gesprekken met de heer Salo Muller besloot NS vanuit morele gronden te kijken naar de wens om individuele tegemoetkoming

Op 27 november 2018 is met dat doel onder leiding van Job Cohen de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOll

Transporten NS ingesteld NS heeft in juni 2019 alle adviezen van de Commissie overgenomen

Collectieve erkenning

Om het leed en lot van de grote groep getransporteerde gevangenen die buiten de individuele tegemoetkoming vielen te

erkennen heeft NS diverse herinneringscentra in Nederland vorig jaarfinancieel extra gesteund Kamp Westerbork kampVught

kamp Amersfoort en het Oranjehotel hebben samen 5 miljoen ontvangen NS heeft de centra gevraagd het bedrag onder meer te

besteden aan educatie voor jongeren met bijzondere focus op discriminatie waaronder antisemitisme tot aan de dag van vandaag

Vooronderzoek N10D

Tot slot adviseerde de Commissie een diepgaand onderzoek te doen instellen naar de rol van NS tijdens de Tweede Wereldoorlog

waarbij het perspectief is gericht op transporten tijdens de oorlog Dit met het oog op het verdiepen van het historisch inzicht en

de reflectie op het eigen handelen in de oorlogsjaren Daarom heeft NS het NIOD gevraagd hier een vooronderzoek naarte starten

Mocht uit het vooronderzoek blijken dat meer onderzoek nodig is dan geeft NS het NIOD daar opdracht toe Het advies tot

diepgaand onderzoek is daarmee de laatste aanbeveling van de Commissie die nog open staat

Zwarte bladzijde in de geschiedenis

NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de Duitse bezetter speciaal ingelegde treinen gereden om mensen te

vervoeren met concentratie en vernietigingskampen in het buitenland als uiteindelijke bestemming NS beschouwt de

medewerking aan deze deportaties door de bezetter als een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het bedrijf en heeft hier in

2005 excusesvoor aangeboden

1122435 00057



1 1 10 2 e I FIN DEELNENP ^ 10 2 6 |@minfin nl110 2 6 10 2 6To

From

Sent

10 2 6

Thur 6 10 2021 3 53 14 PM

Subject RE Kamervragen NS regeling
Received Thur 6 10 2021 3 53 15 PM

Hoi |i0 2 6|
Ik heb nog meer Kamervragen over NS binnen gekregen
Kan Financien akkoord gaan met onderstaande tekst

De leden van de CDA fractie vragen naar aanleiding van de reactie op het verzoek van de commissie inzake de Commissie

Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporter NS waarom de NS ervoor heeft gekozen om alleen Joden

Roma en Sinti in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming en voor verzetsstrijders is gekozen voor collectieve

erkenning door middei van een financiele bijdrage aan educatie en herinneringsmonumenten Genoemde leden vragen ook of

ik bereid ben om een beroep te doen op de NS om ook verzetsstrijders in aanmerking te iaten komen voor een financiele

tegemoetkoming

In reactie op deze vragen verwijs ik naar de beantwoording van de Kamervragen van voormalig CDA fractieiid Slootweg van 7

februari 2020 overdit onder\werp Kamerstuk ah tk 20192020 2542 waarin ik heb aangegeven dat de NS een onafhankelijke

commissie heeft ingesteid de Commissie Individuele Tegemoetkoming Siachtoffers WO II Transporten NS die aan NS advies

heeft uitgebracht De NS heeft dit advies overgenomen De minister van Financier heeft vanuit zijn rol als aandeeihouder

aangegeven het insteilen van een onafhankeiijke commissie van harte te steunen en heeft NS expiiciet laten weten geen

enkele restrictie op te leggen ten aanzien van de oprichting en begrenzing van de commissie de opvolging van de door de

commissie gedane aanbeveiingen zoals ten aanzien van de doeigroep en het bedrag dat daar mee gemoeid is Het kabinet

heeft geen roi bij de totstandkoming van het advies van de onafhankelijke commissie of de opvoiging daarvan door NS

Graag akkoord En denk je dat het nodig is om dit ook nog bij NS te checker De stas verwijst hier rechtstreeks naar een

eerdere kamerbrief

Groeten ^
Van Rolileif I 10 2 e FiN DEELN

Verzonden woensdag 2 juni 2021 08 39

Aan 10 2 6

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling
Ha I 10 2 6 |
Is het nog geluktfo^te bereiken ik zie dat hij met veriof is

NS heeft mij laten weten dat de commissie 110 2 61 morgen met haar eindversiag naar buiten gaat voor jullie ook goed om te

weten

Groeten

[10^
Van | 10 2 e | | 10 2 e |] | 10 2 e | {FiN DEELN]

Verzonden dinsdag 1 juni 2021 08 50

Aan 10 2 6 |@minvws ni

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling
Hoi I 10 2 ^
Je kan daarvoor contact opnemen met de bestuurssecretaris van NS jo 2 ^pio 2 e| Hij is bereikbaar via

Groeten

Van I

10 2 6

10 2 6 | a ns nl

10 2 6 @minvws nl10 2 6

Verzonden maandag 31 mei 2021 14 04

Aan 10 2 e 1° 2 e I 10 2 6 {FIN DEELN 10 2 6 |@minfin ni

Onderwerp Kamervragen NS regeling
Beste |l0 2 e|
We hebben een Kamervraag ontvangen over de NS regeling WO II

De leden van de WD fractie hebben kennisgenomen van de adviezen van de Commissie individuele Tegemoetkoming
Slachtoffers WO II Transporter NS Daaruit vioeide order meet voort dat de NS herinneringscentra als doorgangskampen
en het Oranjehotel financieel steunen door 5 miljoen euro beschikbaar te stellen Een ander advies van de commissie was

1122443 00059



een diepgaand onderzoek te gelasten naar rol van de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog De NS heeft het NIOD gevraagd
een vooronderzoekte starten welkezes maanden in beslag zou nemen Inmiddels zijn we bijna een jaar vender en hebben

deze leden niets rneer vernomen

Kan de staatssecretaris aangeven wat de status is van dit onderzoek

Heb jij hier nog iets over gehoord Of heb je een contactpersoon bij de NS bij wie ik dit kan navragen

Met vriendelijke groet
10 2 6

10 2 e I Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport |

J Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW | Coordinatie complexe casuistiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2 6 giminvws nl | werkdagen ma t m do

10 2 e

Telefoon E mail10 2 e

1122443 00059



10 2 0To
^

I@NSNL1
I0 2 e|j 10 2 6 il I0 2 e UfIN DEELNENPI^ i0 2 e |@minlin nl1

10 2 0

Cc

From

Sent Mon 6 14 2021 4 05 27 PM

Subject Feitencheck Kamervragen over NS

Received Mon 6 14 2021 4 05 28 PM

Bestel 10 2 ^

Eerder heb ik contact met jou gehad over Kamervragen uit het schriftelijk overleg over WO II Graag \«il ik aanvullende

Kamervragen aan jou voorleggen vooreen feitencheck

De leden van de CDA fractie vragen naar aanleiding van de reactie op het verzoek van de commissie inzake de Commissie

Individueie Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporter NS waarom de NS ervoor heeft gekozen om alleen Joden

Roma en Sinti in aanmerking te laten komen vooreen tegemoetkoming en voor verzetsstrijders is gekozen voor collectieve

erkenning door middel van een financiele bijdrage aan educatie en herinneringsmonumenten Genoemde leden vragen ook of

ik de staatssecretaris van VWS bereid ben om een beroep te doen op de NS om ook verzetsstrijders in aanmerking te laten

komen vooreen financiele tegemoetkoming

In reactie op deze vragen verwijs ik naar de beantwoording van de Kamervragen van voormalig CDA fractielid Slootweg van 7

februari 2020 over dit onder\«erp Kamerstuk ah tk 20192020 25421 waarin ik heb aangegeven dat de NS een onafhankelijke

commissie heeft ingesteld de Commissie Individueie Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS die aan NS advies

heeft uitgebracht Daarin staat dat de minister van Financien vanuit zijn rol als aandeelhouder het instellen van een

onafhankelijke commissie van harte steunt en NS expliciet heeft laten weten geen enkele restrictie op te leggen ten aanzien

van de oprichting en begrenzing van de commissie de opvolging van de door de commissie gedane aanbevelingen en het bedrag

dat daar mee gemoeid is Het kabinet heeft geen rol bij de totstandkoming van het advies van de onafhankelijke commissie of

de opvolging daarvan door NS In het eindverslag van deze commissie d d 3 juni 2021 staat beschreven dat de oorsprong van

NS om een tegemoetkoming te willen betalen ligt in het door NS rijden van extra speciale treinen in opdracht van de bezetter

met het doel om mensen naar de vernietigings en concentratiekampen te brengen meer specifiek de vervolging van Joden

Roma en Sinti met hetoogmerk van de bezetter hen als bevolkingsgroep uit te roeien Om de oorlogsgeschiedenis en het

lijden van bovengenoemde groepen die niet in de regeling konden vworden geincludeerd toch recht te doen in

geschiedschrijving voorlichting en educatie heeft de Commissie aan NS geadviseerd om enerzijds een diepgaand historisch

onderzoek te laten doen naar de rol van NS tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van transporten uitgevoerd

in opdracht van de bezetter in brede zin en om anderzijds in samenspraak met betrokken groepen tot een andere

collectieve uiting van erkenning te komen De NS heeft deze aanbevelingen overgenomen

Mochten er onjuistheden zijn dan hoor ik dat graag uiterlijk 15 juni voor 15 00 uur

Met vriendelijke groet

I0 2 e

1122483 00060



10 2 e I Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport |

J Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW | Codrdinatie complexe casu istiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Telefoon

10 2 e

10 2 e 3tminvws nl | werkdagen ma t m do10 2 e I E mail

1122483 00060



| 10 2 e I FIN DEELNENP]^ 10 2 6 |@minfin nl110 2 6 10 2 6To

10 2 6From

Sent Mon 6 14 2021 4 10 39 PM

Subject RE Kamervragen NS regeling 7 februari 2020

Mon 6 14 2021 4 10 40 PMReceived

Hoi |i0 2 6|
Dank voor het meedenken Ik zet ze uit bij NS voor een feitencheck

Wat betreft de bronvemnelding kwann ik via googie eenst ook bij 1813 maar dit is de melding dat de beantwoording vertraagd is

bij 2542 zitten de antwoorden

Groeten^T^
Van | 10 2 6 | T5 2 e | io 2 e | FiN DEELN

Verzonden maandag 14juni 2021 16 42

Aan 10 2 6

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling 7 februari 2020

Hoi I 10 2 6 I
3a prima antwoord Ik heb de passage over de aandeeihouder naar voren gehaaid en een paar wrijzigingen gedaan in geei Is

dit niet de juiste bronvermelding Aanhangsel Handeiingen vergaderjaar 2019 2020 nr 1813

Verder akkoord We kunnen het even voorieggen aani0 2 f|l0 2 6| en
Groeten

[To^

van NS voor een feitencheck10 2 6

10 2 6 @minvws nlVan 10 2 6

Verzonden maanaag 14 jun 2021 16 13

Aan I 10 2 6 I 10 2 e FIN DEELN 4 10 2 e |@minfin ni

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling 7 februari 2020

Beste |l0 2 e|
Bedankt voor het meedenken Ik heb de concept tekst nu ais voigt aangepast

De leden van de CDA fractie vragen naar aanleiding van de reactie op het verzoek van de commissie inzake de Commissie

Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS waarom de NS ervoor heeft gekozen om alleen Joden

Roma en Sinti in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming en voor verzetsstrijders is gekozen voor collectieve

erkenning door middei van een financiele bijdrage aan educatie en herinneringsmonumenten Genoemde leden vragen ook of

ik bereid ben om een beroep te doen op de NS om ook verzetsstrijders in aanmerking te iaten komen voor een financiele

tegemoetkoming

In reactie op deze vragen verwijs ik naar de beantwoording van de Kamervragen van voormalig CDA fractieiid Slootweg van 7

februari 2020 over dit onderwerp Kamerstuk ah tk 20192020 2542 waarin ik heb aangegeven dat de NS een onafhankelijke

commissie heeft ingesteid de Commissie Individuele Tegemoetkoming Siachtoffers WO II Transporten NS die aan NS advies

heeft uitgebracht Daarin staat dat de minister van Financier vanuit zijn rol als aandeeihouder het instellen van een

onafhankelijke commissie van harte steunt en NS expliciet heeft iaten weten geen enkele restrictie op te ieggenten aanzien

van de oprichting en begrenzing van de commissie de opvolging van de door de commissie gedane aanbevelingen en het bedrag

dat daar mee gemoeid is Het kabinet heeft geen roi bij de totstandkoming van het advies van de onafhankelijke commissie of

de opvolging daarvan door NS In het eindversiag van deze commissie d d 3 juni 2021 staat beschreven dat de oonsprong van

NS om een tegemoetkoming te wilien betaien ligt in het door NS rijden van extra speciaie treinen in opdracht van de bezetter

met het doei om mensen naar de vernietigings en concentratiekampen te brengen meer specifiek de vervoiging van Joden

Roma en Sinti met hetoogmerk van de bezetter hen ais bevoikingsgroep uit te roeien Om de oorlogsgeschiedenis en het

lijden van bovengenoemde groepen die niet in de regeling konden worden geincludeerd toch recht te doen in

geschiedschrijving voorlichting en educatie heeft de Commissie aan NS geadviseerd om enerzijds een diepgaand historisch

onderzoek te laten doen naar de rol van NS tijdens de Tweede Wereldoorlog vanuit het perspectief van transporten uitgevoerd

in opdracht van de bezetter in brede zin en om anderzijds in samenspraak met betrokken groepen tot een andere

coilectieve uiting van erkenning te komen De NS heeft deze aanbevelingen overgenomen

Kun jij leven met deze tekst En wat vind jij deze tekst ook nog aan NS voorieggen

1122444 00061



Groeten 10 2 e

10 2 eIdrs Ministerie van Volksqezondheid Welziin en Sport |

Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |10 2 e

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW | Coordinatie complexe casuistiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

Telefoon 10 2 e 10 2 6 Qminvws nl | werkdagen ma t m doE mail

10 2 e
Van 10 2 e {FIN DEELN] ^ 10 2 e |@minfin nl

Verzonden vrijdag 11 juni 2021 09 19

Aan 10 2 6 |@minvws nl

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling 7 februari 2020

Hoi I 10 2~^
Er wordt nu geen antwoord gegeven op het eerste deel van de vraag w aarom NS deze keuze heeft gemaakt In het eindverslag
van de commissie staat daarover Een andere belangrijke voorw aarde is dat het transport van de belanghebbende moet hebben

plaatsgevonden met het oogmerk van genocide Dat betekent dat getransporteerden die niet met dat oogmerk door NS zijn
vervoerd buiten de regeling vallen Dat betreft onder meer politieke gevangenen dwrangarbeidens en krijgsgevangenen Als je
daar nog iets over wrilt opnemen kunnen we samen even kijken naar een tekst

Vender een paar kleine wijzigingen in je antwoord

Groeten

10 2 6

10 2 6 1 10 2 6 |tg minvws nl

Verzonden donderdag 10 juni 2021 16 57

Aan | 10 2 6 |j 10 2 6 | | 10 2 6 | FIN DEELN j 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Kamervragen NS regeling 7 februari 2020

En hierbii de Kamervragen van 7 februari 2020 zodat je niet hoeft te zoeken

Van

Van

Verzot^n donderdag 10 juni 2021 16 46

Aan | 10 2 e

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling

Urgentie Hoog

Hoi|l0 2 e|
Ik heb nog meer Kamervragen over NS binnen gekregen
Kan Financien akkoord gaan met onderstaande tekst

De leden van de CDA fractie vragen naar aanleiding van de reactie op het verzoek van de commissie inzake de Commissie

Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS waarom de NS ervoor heeft gekozen om alleen Joden

Roma en Sinti in aanmerking te laten komen voor een tegemoetkoming en voor verzetsstrijders is gekozen voor collectieve

erkenning door middel van een financiele bijdrage aan educatie en herinneringsmonumenten Genoemde leden vragen ook of

ik bereid ben om een beroep te doen op de NS om ook verzetsstrijders in aanmerking te laten komen voor een financiele

tegemoetkoming

10 2 6

10 2 6 10 2 6 FIN DEELN 10 2 e | 5 minfin nl

In reactie op deze vragen verwijs ik naar de beantwoording van de Kamervragen van voormalig CDA fractielid Slootweg van 7

februari 2020 overdit onderwerp Kamerstuk ah tk 20192020 2542 waarin ik heb aangegeven datde NS een onafhankelijke

commissie heeft ingesteld de Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II Transporten NS die aan NS advies

heeft uitgebracht Oe NS heeft dit advies overgenomen De minister van Financien heeft vanuit zijn rol als aandeelhouder

aangegeven het instellen van een onafhankelijke commissie van harte te steunen en heeft NS expliciet laten weten geen

enkele restrictie op te leggen ten aanzien van de oprichting en begrenzing van de commissie de opvolging van de door de

commissie gedane aanbevelingen zoals ton aanzien van do docigrocp en het bedrag dat daar mee gemoeid is Het kabinet

1122444 00061



heeft geen rol bij de totstandkoming van het advies van de onafhankelijke commissie of de opvolging daarvan door NS

Graag akkoord En denk je dat het nodig is om dit ook nog bij NS te checken De stas verwijst hier rechtstreeks naar een

eerdere kannerbrief

Groeten

Van ^ e

—

j—T i0 2 e I0 2 e FIN DEELN] 10 2 e 5 minfin nl

Verzonden woensdag 2 juni 2021 08 39

Aan 10 2 6
q 10 2 6 |@minvws nl

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling
Ha I 10 2 6 I
Is het nog geluktfo^te bereiken ik zie dat hij met verlof is

NS heeft mij laten weten dat de commissie 110 2 61 morgen met haar eindverslag naar buiten gaat voor jullie ook goed om te

weten

Groeten

|l0 2 e|
Van | 10 2 e | 10 2 6 |] | 10 2 e | FIN DEELN

Verzonden dinsdag 1 juni 2021 08 50

@minvws nl10 2 6Aan

Onderwerp RE Kamervragen NS regeling
Hoi I 10 2 ^
Je kan daarvoor contact opnemen met de

Groeten

j0 2 ^|l0 2~^ Hij is bereikbaar via I i0 2 e [ Sns nl10 2 6

10 2 6 10 2 6 @minvws nlVan

Verzonden maandag 31 mei 2021 14 04

Aan | 10 2 6 | 10 2 e |] | 10 2 6 | FIN DEELN 10 2 6 |@minfin nl

Onderwerp Kamervragen NS regeling
Beste |l0 2 e|
We hebben een Kamervraag ontvangen overde NS regeling WO II

De leden van de WD fractie hebben kennisgenomen van de adviezen van de Commissie Individuele Tegemoetkoming
Slachtoffers WO II Transporten NS Daaruit vioeide onder meet voort dat de NS herinneringscentra als doorgangskampen
en het Oranjehotel financieel steunen door 5 miljoen euro beschikbaar te stellen Een ander advies van de commissie was

een diepgaand onderzoek te gelasten naar rol van de NS tijdens de Tweede Wereldoorlog De NS heeft het NIOD gevraagd
een vooronderzoekte starten welkezes maanden in beslag zou nemen Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en hebben

deze leden niets meer vernomen

Kan de staatssecretaris aangeven wat de status is van dit onderzoek

Heb jij hier nog iets over gehoord Of heb je een contactpersoon bij de NS bij wie ik dit kan navragen

Met vriendelijke groet
10 2 6

Idrs I Ministerie van Volksaezondheid Welziin en Sport |10 2 6

J Directie Maatschappelijke Ondersteuning DM0 |

Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII OHW | Coordinatie complexe casu istiek

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

10 2 6 gitnninvws nl | werkdagen ma t m do

10 2 6

Telefoon E mail10 2 e

1122444 00061
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