
Ministerie van Financien

m

2t—

■^

^
9 \yy’^C ~ ^

Directie Financieringen
TER BESLI5SING

Aan
5 1 2e

de minister
T

5 1 2e
ist a l_

ll 5 1 2e l^minfin nl

www minfin nl

Direct contact

5 1 2e4

Notitie bij Kamervragen commissie Cohennotitie
M 5J^

Datum
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Auteur
Aanleiding
Het lid Slootweg CDA heeft op 7 februari 2020 Kamervragen gesteld aan de

staatssecretaris van VWS over de commissie Cohen De vragen gaan ook over de

rol van de staat als aandeeihouder van NS

5 1 2e

Van

Bijiagen

1 Aanbiedlngsbrief

2 Antwoorden Kamervragen

Kern en besluit

• Het lid Slootweg vraagt waarom verzetsstrijders en represailleslachtoffers
niet onder de regeling voor de individuele tegemoetkoming vailen en of

de staat NS wil vragen dat te veranderen De kern van de antwoorden is

dat het een besiuit van NS is om de commissie in te stellen en dat de

staat als aandeeihouder van NS geen beperkingen aan NS heeft opgelegd
• VWS heeft de Kamer op 21 februari een uitstelbrief gestuurd
• De antwoorden zijn afgestemd met ambtelljk VWS en NS

• Ambtelljk VWS wil dat Financien de antwoorden stuurt mede namens

VWS Wij zien dat anders Omdat de vragen zowel over de rol van

aandeeihouder als die van de portefeuiliehouder Oorlogsgetroffenen gaan

adviseren wij dat u en de staatssecretaris de brief beiden ondertekenen

Stemt u in met de beantwoording van de Kamervragen bijiage 1 en 2

Stemt u in met verzending van de antwoorden door zowel u als de

staatssecretaris van VWS

Toelichting
Kern van de Kamervragen en antwoorden

De vragen van het lid Slootweg gaan over het feit dat {nabestaanden van

verzetsstrijders en represailleslachtoffers niet in aanmerking komen voor een

individuele tegemoetkoming Hij vraagt naar de rol van de staat als

aandeeihouder bij het instellen van de commissie Cohen en het formuleren van

de opdracht Ook vraagt hij of de staatssecretaris van VWS vindt dat

nabestaanden van verzetsstrijders en represailleslachtoffers in aanmerking
moeten komen voor tegemoetkoming In de beantwoording wordt toegelicht dat

het instellen van de commissie en het opvolgen van de aanbevelingen een besluit

van NS is niet van de staat

Verzetsstrijders en represailleslachtoffers kunnen geen aanspraak maken op de

financiele tegemoetkoming omdat NS de commissie de volgende afbakening

meegaf Degenen die vanuit Nederland vanuit de Joodse gemeenschap en vanuit

de gemeenschappen van Roma en Sinti zijn getransporteerd naar concentratie
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en vernietigingskampen buiten Nederland waarbij de bezetter bet oogmerk had

am hen als bevolkingsgroep uit te roeien

Beantwoording door VWS made namens Finanden

De Kamervragen zijn gericht aan de staatssecretaris van VWS De vragen gaan

over de rol van de staatssecretaris van VWS als portefeuillehouder voor

oorlogsgetroffenen en oorlogsslachtoffers en over de rol van de aandeeihouder

van NS Ambtelijk VWS wil dat wij de antwoorden naar de Kamer sturen mede

namens VWS Wij delen dat standpunt niet Omdat de vragen ook over de

aandeeihouder gaan adviseren wij de antwoorden namens u beiden te sturen

Brief COWS

Naast deze Kamervragen hebben wij op 31 januari 2020 een brief ontvangen van

het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers COWS Het COWS wil

dat u NS vraagt de doelgroep voor het advies van de commissie Cohen over de

individuele tegemoetkoming uit te breiden met verzetsdeelnemers en

represailleslachtoffers Wij informeren u hierover in een separate notitie In die

notitie adviseren wij u te reageren via een brief waarin u aangeeft dat NS over de

uitvoering van de aanbevelingen gaat en dat u NS geen beperkingen heeft

opgelegd Ook adviseren wij u in die notitie de brief te sturen nadat de

antwoorden op de Kamervragen zijn verstuurd Op 12 maart heeft u een

belafspraak met de president directeur van NS over dit onderwerp
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Uw brief kenmerk]

28 februari 2020

Uw brief d d 31 januari 2020

Datum

Betreft

Geachte beer 5 l 2e

Hartelijk dank voor uw brief van 31 januari 2020 In uw brief gaat u in op de

aanbevelingen van de commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII

Transporten NS U verzoekt mij de NS directie te vragen de begrenzing van de

doelgroep voor de tegemoetkoming te heroverwegen en de regaling open te

stellen voor alien die door de NS naar concentrate en vernietigingskampen zijn
vervoerd waardoor minstens ook nabestaanden van verzetsdeelnemers en

represailleslachtoffers een beroep op de regeling kunnen doen

NS is een privaat bedrijf waarvan alle aandelen in handen zijn van de staat Als

aandeelhouderstaat de overheid op afstand van de dagelijkse bedrijfsvoering van

de onderneming NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de

bezetter treinen gereden Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS

en van ons land In 2019 heeft NS besloten een onafhankelijke commissie in te

stellen NS heeft dIt besluit zelfetandig genomen en heeft daarvoor geen

instemming van de aandeelhouder nodig
1

Als aandeelhouder van NS steunen wij het besluit vaj f1^ om een onafhankelijke
commissie in te stelien Wij hebben NS goon boporittwgcn opgelegd ten aanzien

van de oprichting en begrenzing van de commissie of de opvolging van de door

de commissie gedane aanbevetingen ^e commissie heeft op 26 juni 2019 een

voorstel aan NS gedaan om op morel^ronden overte gaan tot individuele

tegemoetkoming NS heeft dat voorste overgenomen

Graag verwijs ik u voor verdere afliandi ling van uw verzoek naar NS

Hoogachtend

0^
I

de minister van Financien

W B Hoekstra
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Aangepaste Kamervragen commissie Cohen en brief

COWS
Datum

20 maart 2020

Notitienummer

2020 OOOOOS2651

Aanleiding
Uw opmerkingen bij de antwoorden op de Kamervragen over de commissie Cohen

en bij de reactie op de brief van COWS en de reactie van de staatssecretaris van

VWS op de Kamervragen Op maandag 23 maart heeft u een belafspraak met de

president directeur van NS

Auteur

5 1 2e

5 1 2e

Van

Kopie aan

aijiagen
1 Kamervragen

2 Brief cows

3 Notitie 34085a

Kern en besluit

Wij hebben uw opmerkingen in zowel de antwoorden op de Kamervragen bijiage
1 als in de brief aan COWS bijiage 2 verwerkt

Wij hebben inmiddeis begrepen dat de staatssecretaris van VWS vindt dat wij als

aandeelhouder NS moeten bewegen om de regeling te verbreden Wij delen dat

standpunt niet Wij vinden het positief dat NS uit eigen beweging het initiatief

heeft genomen om een onafhankelijke commissie advies uitte laten brengen en

dat NS dit advies uitvoert Wij adviseren u uw poiitiek assistant te vragen contact

op te nemen met de poiitiek assistant van de staatssecretaris van VWS

• Bent u akkoord met de door ons voorgestelde wijzigingen in de

Kamervragen en in de brief aan COWS

Ais u akkoord bent kunt u beide stukken ondertekenen Wij wachten met

verzenden van zowel de Kamervragen als de brief aan COWS totdat we

overeenstemming hebben met VWS over de antwoorden

Toelichting
U had enkele opmerkingen bij onze antwoorden op de Kamervragen over de

commissie Cohen bijiage 3

• U Wilde in het antwoord op de vragen 2 en 3 twee toevoegingen Dat

antwoord is nu als voIgt met de wijzigingen dikgedrukt
De aandeelhouder heeft toen 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 en het bedrag dat daar

mee gemoeid is

• U vroeg bij antwoord 6 en 8 Dit is Blokhuis neem ik aan Alle

antwoorden zijn afgestemd met VWS ook dit antwoord De antwoorden

gaan namens u en de staatssecretaris van VWS naar de Kamer
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• U vroeg blj antwoord 7 In gesprek W\] spreken af en toe met NS over

de voortgang Met is echter aan NS om de aanbeveiingen uit te voeren

als aandeeihouder staan wij op afstand

U had enkele opmerkingen bij onze reactie op de brief van COWS

• U Wilde twee toevoegingen in de brief Die passage is nu als voIgt

wijzigingen dikgedrukt Wij hebben NS geen enkele restrictie opgelegd

ten aanzien van de oprichting en begrenzing van de commissie de

opvolging van de door de commissie gedane aanbeveiingen of het

bedrag dat daar mee gemoeid is

• U maakte de opmerking Wachten met verzenden Wij wachten met

verzenden totdat we overeenstemming hebben met VW5 over de

antwoorden op de Kamervragen Indien er overeenstemming is sturen

wij de Kamervragen uit en vervolgens de reactie op de brief van COWS
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Betreft Uw brief d d 31 Januari 2020 Uw brief Ckenmerk]

Geachte heerl 5 i 2e |

Hartelijk dank voor uw brief van 31 Januari 2020 In uw brief gaat u^ op de

aanbevelingen van de commissie Individuele Tegemoetkoming Sla^itoffers WOII
Transporten NS U verzoekt mij de NS directie te vragen de begi^zing van de

doelgroep voor de tegemoetkoming te heroverwegen en de reading open te

steiien voor alien die door de NS naar concentratie en vernl^gingskampen zijn
vervoerd waardoor minstens ook nabestaanden van verzeJiMeelnemers en

represailieslachtoffers een beroep op de regeling kunnerydoen

NS is een privaat bedrijf waarvan aile aandelen in h^den zijn van de staat Als

aandeelhouder staat de overheid op afstand van d^agelijkse bedrijfsvoering van

de onderneming NS heeft tijdens de Tweede W^ldporlog in opdracht van de

bezetter treinen gereden Dit is een zwarte bl^ijde in de geschiedenis van NS

en van ons land In 2019 heeft NS besloten ^n onafhankelijke commissie in te

steiien NS heeft dit besluit zelfstandig geijirfmen en heeft daarvoor geen

instemming van de aandeelhouder nodig

Als aandeelhouder van NS steunen wij het besluit van NS om een onafhankelijke
commissie in te steiien Wij hebben NS geen enkele restrictie opgelegd ten

aanzien van de oprichtlng en begrenzing van de commissie de opvolging van de

door de commissie gedane aanbevelingen of het bedrag dat daar mee gemoeid is

De commissie heeft op 26 juni 2019 een voorstel aan NS gedaan om op morele

gronden over te gaan tot individuele tegemoetkoming NS heeft dat voorstel

overgenomen

Graag verwijs ik u voor verdere afhandeling van uw verzoek naar NS

Hoogachtend

de minister van Financien

W B Hoekstra
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Kamervragen commissie Cohen en brief COWS
Datum

14 april 2020

Notitienummer

2020 0000068269
Aanleiding
Naar aanleiding van uw belafspraak met NS op 23 maart 2020 zijn de antwoorden

op de Kamervragen over de commissie Cohen en de brief aan COWS aangepast

Kern en beslispunt
De kern van het gesprek met NS is dat verzetsstrijders niet in aanmerking komen

voor individueie tegemoetkoming maar wei worden betrokken bij de collectieve

uiting van erkenning De antwoorden zijn aangepast Staatssecretarls Biokhuis is

hiermee akkoord overleg tussen de politiek assistenten zoals in de vorige notitie

werd voorgesteid is daarom niet meer nodig De brief aan COWS is ook

aangepast zodat deze in lijn is met de Kamerbrief

Auteur

5 1 2e

Van

Bijiagen

1 Kamervragen

2 Brief COWS

3 Akkoord VWS

• Stemt u in met de antwoorden op de Kamervragen die namens u en de

staatssecretaris van VWS worden verzonden bijiage 1

• Stemt u in met de brief aan COWS die namens u wordt verzonden nadat

de Kamervragen zijn verstuurd bijiage 2

Toelichting
U heeft met NS gesproken over de aanbevelingen van de commissie Cohen NS

gaf aan dat de aanbeveiing over de individueie tegemoetkoming niet van

toepassing is op verzetsstrijders en represailleslachtoffers Verder heeft NS

toegelicht dat zij bezig zijn met de andere aanbeveiing over de collectieve uiting
van erkenning U heeft NS gevraagd de nabestaanden van verzetsstrijders en

represailleslachtoffers hierbij te betrekken NS heeft dat toegezegd In het

antwoord op de Kamervragen 6 7 en 8 is de volgende passage toegevoegd

Naar aanleiding van uw vragen hebben wij NS gevraagd hoe NS de

nabestaanden van verzetsstrijders en represaille slachtoffers betrekt bij de

opvoigtng van de aanbevelingen van de commissie NS geeft aan dat

verzetsstrijders en represaiiiesiachtoffers buiten de op basis van het advies

opgestelde regeling voor individueie tegemoetkoming vaiien Wei heeft NS ons

toegezegd de nabestaanden van verzetsstrijders en represailleslachtoffers te

zullen betrekken bij de uitwerking van de andere aanbeveiing van de commissie

am in samenspraak met de betrokken groeperingen tot een collectieve uiting van

erkenning te komen NS heeft aangegeven de opvolging van deze aanbeveiing
over een collectie uiting van erkenning zorgvuidig te wiilen uitwerken en hoopt
rond de zomer met een besluit hierover naar buiten te treden

De brief aan COWS is op dezelfde wijze aangepast
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Uw brief kenmerk

Datum

Betreft Uw brief d d 31 januari 2020

Geachte heer 5 i 2e

Hartelijk dank voor uw brief van 31 januari 2020 In uw brief gaat u in op de

aanbevelingen van de commissie Indivlduele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII

Transporten NS U verzoekt mij de NS directie te vragen de begrenzing van de

doelgroep voor de tegemoetkoming te heroverwegen en de regeiing open te

stellen voor aiien die door de NS naar concentratie en vernietigingskampen zijn
vervoerd waardoor minstens ook nabestaanden van verzetsdeelnemers en

represailleslachtoffers een beroep op de regeiing kunnen doen

NS is een privaat bedrijf waarvan alle aandelen in handen zijn van de staat Als

aandeelhouder staat de overheid op afstand van de dagelijkse bedrijfsvoering
de onderneming NS heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog in opdracht van de

bezetter treinen gereden Dit is een zwarte biadzijde in de geschiedenis van NS

en van ons land In 2019 heeft NS besloten een onafhankelijke commissie in te

stellen NS heeft dit besluit zelfstandig genomen en heeft daarvoor geen

instemming van de aandeelhouder nodig

j^te aandeelhouder^ap NS otounan

commissie in te stellen VWj babber

aanzien van de oprichting en begrenzing van de commissie de opvolging van de
door de commissie gedane aanbevelingen of het bedrag dat daar mee gemoeid is
De commissie heeft op 26 juni 2019 een voorstel aan NS gedaan om op morale

gronden overte gaan tot individuele tegemoetkoming NS heeft dat voorstel

overgenomen

van

AJS
i y

uwij het besKjit van NS om een onafhankelijke
LNS fedn enkele restrictie opgelegd ten

NS heeft mij laten weten dat verzetsstrijders en represailleslachtoffers buiten de

op basis van het advies opgestelde regeiing voor individuele tegemoetkoming
vallen Wei heeft NS toegezegd de nabestaanden van verzetsstrijders en

represailleslachtoffers te zullen betrekken bij de uitwerking van de andere

aanbeveling van de commissie om in samenspraak met de betrokken

groeperingen tot een coliectieve uiting van erkenning te komen NS heeft

aangegeven de opvolging van deze aanbeveling over een collectie uiting van

erkenning zorgvuldig te willen uitwerken en hoopt rond de zomer met een besluit
hierover naar buiten te treden
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Graag verwtjs ik u voor verdere afhandeling van uw verzoek naar NS
Directie Financieringen

Hoogachtend Ons kenmerk

2020 0000068517

de minister van Finanden

5 1 2e

W B Waekstia
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Compensatie Deportatie met NS treinen in WOII Datum

14 november 2018

Notitienummer

2013 0000194532

Aanleiding
NS wii een schadedaim voor het transport van joden met NS treinen tijdens de

Tweede Wereldoorlog besiechten NS wii voorstellen een onafhankeiijke

commissie een uitspraak te iaten doen over de wijze en hoogte van de

compensatie en vraagt daarvoor uw steun

Auteur

5 1 2e

5 1 2e

Van

5 1 2e

Kopie aan

Kern en advies

• In de Tweede Wereidoorlog zijn NS treinen gebruikt voor het transport

van o a joden naar Kamp Westerbork en de Duitse grens In 2015 diende

Salo Muiler een schadedaim in bij NS voor de roi van NS In deze kwestie

De ouders van Salo Muller zijn door deze treinen afgevoerd Hij wll een

schadevergoeding van NS

• NS wii geen individuele compensatie geven maar worstelt met de

gevoeligheid van deze kwestie en wii tot een opiossing komen

t NS wii hem nu voorstellen een onafhankeiijke commissie in te stellen die

een uitspraak doet over de wijze en hoogte van de compensatie Beide

partijen moeten zich vooraf neerleggen bij de uitspraak van die

commissie Over de exacte vraagstelling buigt NS zich de komende

dagen
• De commissie zou in de ogen van de NS uit een onafhankeiijke

vooraanstaande voorzitter moeten bestaan en leden die zijn

voorgedragen door Muller en door NS

• De financiele consequenties van het instellen van een dergelijke
commissie zijn onbekend maar zouden significant kunnen zijn door

precedentwerking NS vraagt daarom onze steun voordat ze dit voorstel

doen bij de indieners van de schadedaim

• De politieke lading van dit onderwerp vraagt ons inziens om een groots

publiek gebaar en leent zich niet om in de rechtszaal uitgevochten te

worden Bovendien zouden de financiele consequenties van een

rechtszaak minstens even groot kunnen zijn
• Wij adviseren u daarom dit voorstel te steunen onder voorwaarde dat

duidelijk wordt vastgelegd dat de uitspraak van de commissie bindend is

en voor beide partijen een afronding van deze zaak is

• Nieuwsuur komt binnenkort met een item over dit onderwerp Zodra hier

meer over bekend is zullen wij u informeren

Stemt u in met het voorstel van NS om een onafhankeiijke commissie in te stellen

die een bindende uitspraak doet over de tegemoetkoming aan de heer Muller voor

het transport van Joden met NS treinen in de Tweede Wereldoorlog

Pagina 1 van 3

1557697 00004



Toelichting

Achtergrond
In de Tweede Wereldoorlog zijn NS treinen gebruikt voor het transport van o a

joden naar Kamp Westerbork en de Duitse grens De NS erkent wat er gebeurd is

en betuigde in 2005 voor het eerst spijt over haar rol tijdens die transporten In

2015 kwam Brandpunt met een reportage waaruit bieek dat NS volgens

documenten uit Amerikaanse archieven omgerekend €2 5 mifjoen aan facturen

heeft ingediend bij de bezetter voor de transporten

Een van de nabestaanden Saio Muller eist dat NS hem een schadevergoeding
betaalt Muller wordt bijgestaan door advocaat en hoogleraar Liesbeth Zegveld
Eerdere gesprekken tussen Muller en NS hebben niet tot een opiossing geleid NS

steunt allerlei collectieve projecten om de slachtoffers te herdenken zoals €1

miljoen voor de nieuwbouw van Westerbork en speciale tentoonstellingen in het

Spoorwegmuseum en het nieuwe Holocaustmuseum Deze initiatieven zijn in de

gesprekken met Muller aan de orde geweest maar zijn naar zijn mening niet

voldoende ter compensatie van de geleden schade

Op 27 november spreekt NS opnieuw met Muller en Zegveld NS worstelt met

deze kwestle maar hanteert het standpunt dat geen individuele

schadevergoeding kan en wil geven onder andere omdat niet te achterhalen is

wie de slachtoffers zijn Hoewel de zaak verjaard is wil NS vanwege de

gevoeligheid ervan een juridisch traject voorkomen Bovendien kan een

rechtszaak een precedentwerking scheppen met financieie consequenties

Precedentwerking zou kunnen bestaan uit vergoedingen die door andere

overheidsorganen betaald zou moeten worden Ook de politie heeft meegewerkt

aan deze deportaties De casus van de NS is weer uniek omdat de NS een

vergoeding heeft ontvangen

SNCF

De Franse Staat heeft voor Amerikaanse nabestaanden in de VS een fonds

opgericht van 60 min ter compensatie Dit fonds is onder druk tot stand

gekomen om de SNCF mogelljk te maken in de VS mee te laten dingen op

concessies Niet Amerikaanse nabestaanden kunnen geen aanspraak maken op

dit fonds en per aanvrager wordt 100 000 betaald Uitvoering van deze afspraak
is heel gecompliceerd

We zullen nog nagaan of zich binnen de overheid vergelijkbare casussen hebben

voorgedaan waar wij lering uit kunnen trekken en zo proberen een beeld te

krijgen van wat dit voor effect kan hebben op het resultaat van NS Het afgelopen

jaar maakte NS 25 mtn winst De winst over 2017 viel lager uit door o a een

eenmalige ACM boete van 41 min In 2016 was de winst 212 min

Voorstel NS

De inzet van NS voor het gesprek met Muller en Zegveld is om voor te stellen een

onafhankelijke commissie in te stellen die een uitspraak moet doen over deze

kwestie Over de exacte vraagstelling voor deze commissie gaat NS zich de

komende tijd buigen Het doel voor NS is dat beide partijen zich neerleggen bij de

uitspraak van deze commissie ongeacht wat die uitspraak is De uitkomst kan

een schadevergoeding zijn voor Muller maar bijvoorbeeld ook een door NS op te

richten fonds Dit kan financieie gevolgen hebben voor NS waarvan de omvang

vooraf niet bekend is NS vraagt daarom steun van de aandeelhouder voor dit

voorstel Mocht Muller dit voorstel weigeren en alsnog een rechtsgang willen

doorzetten dan heeft NS in ieder geval een handreiking geboden

Wij adviseren dit voorstel te steunen onder voorwaarde dat duidelijk wordt

vastgelegd dat de uitspraak van de commissie bindend is en voor beide partijen
een definitieve afronding van deze zaak is
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I fc

Media aandacht

Nieuwsuur komt binnenkort met een item over dit onderwerp en heeft NS als

benaderd voor commentaar Waarschijnlijk wordt dit item pas na het gesprek op

27 november uitgezonden maar dat is niet bekend Zodra wij hier meer over

weten zullen wij u informeren

Roger van Boxtel wii graag over deze kwestie nog telefonisch contact met u

maar onze insteek is om dit op ambteiijk niveau verder te bespreken
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5 1 2eVan

Aan

Onderwerp

TFIN DEELN15 1 2e

FW Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WO II

Transporter NS

maandag 17 februari 2020 16 51 22

imaae002 png

Datum

Bijlagen

Beste

Wij hebben geen verdere input op de concept beantwoording Op vraag 4 stelien wij het volgende antwoord voor

Er zijn ook tijdens de oorlog door NS rekeningen gestuurd voor de inzet van extra treinen

Hiervan zijn exemplaren teruggevonden in verschillende archieven De bekendste hiervan zijn de

facturen die vanuit NS aan de Sicherheidspolizei SD in Amsterdam werden verstuurd in archief

van NIOD Helaas is er geen compleet archief waar de administratie van NS is in te zien Dit

heeft ais oorzaak dat na de spoorwegstaking het archief deeis is vernietigd en deeis

gefragmenteerd is opgenomen in andere archieven Utrechts Archief Nationaal Archief NiOD

maar ook in Duitsland en in de Verenigde Staten

Naar men mag aannemen zijn er voor extra transporten die NS heeft gereden opdrachten

verleend Veelal door de SD maar ook de Wehrmacht Reichs Bahn en andere opdrachtgevers

Voor deze opdrachten zullen kosten in rekeningzijn gebracht
Groet |5 1 2e|
Met vriendelijke greet

5 1 2e

5 1 2e

5 1 2e NS I Raad van Bestuur

Laan van Puntenburg 100

Postbus 2025 3500 HA Utrecht

T

5 1 2eIV

Internet Twitter Facebook Linkedin YouTube

] FIN DEELN [[5 1 2e ]@minfin nl]Van

Verzonden vrijdag 14 februari 2020 11 56

5 1 2e

5 1 2eAan

5 1 2e EIN DEELN

Onderwerp Beantwoording Kamervragen over Commissie Individuele Tegemoetkoming

Slachtoffers WO II Transporten NS

Beste

Hierbij stuur ikje alvast de conceptbeantwoording van de Kamervragen aan VWS Ik stem deze nog at met VWS en onze

juridische afdeling Lukt het jou om maandag eind van de dag hier op te reageren

Groeten

CC

5 1 2e

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

toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor

schade van welke aard ook dieverband 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

Deze e maif inclusiefeventuele bijlagen 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 bijlagen aan derden is uitdmkkelijk niet toegestaan Indien u niet de

1557698 00005



bedoelde geadresseerde bent wondt u vriendelijk veizocht degene die de e mail verzond hiervan direct op de lioogte te

brengen en de e mail en eventuele bijkgen te vemietigen

Tiifonriatic vciuiootscliap
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I FIN DEELNENP]^ 5 1 2e |@minlin nl1
5 1 2e5 1 2eTo

fFIN DEELNFTKIll 5 l 2e |@minfin nl1

Seer Thesaurier Generaalll
5 1 2« I BOA PE [| 5 1 2e |@nninfin nl |

Secretariaat Minister AL

Mon 3 23 2020 1 51 04 PM

Subject RE 2e wijziging 12 3 belafspraak Van Boxtel

Mon 3 23 2020 1 51 05 PM

@minfin nl] Secretariaat Financieringen[| 5 1 2e |@minfin nl]
BQAyBO P MIN | 5 1 2 l@minfin nl]

5 1 2eCc

5 1 2e5 1 2e

From

Sent

Received

Voor de zekerheid nog even de inbelgegevens voor 14 00 uur

5 l 2e

Groet

5 1 2e

Van Secretariaat Minister AL

Verzonden dinsdag 17 maart 2020 17 02

]FiN DEELN [
CC Seer Thesaurier Generaal Secretariaat Financieringen

BOA BO P MIN Secretariaat Minister AL

Onderwerp 2e wijziging 12 3 belafspraak Van Boxtel

De belafspraak met dhr Van Boxtel is verzet van wo 18 3 naar ma 23 3 14 00 uur

Groet

I 5 1 26 1

Van Secretariaat Minister AL

Verzonden donderdag 12 maart 2020 11 44

Aan

CC Seer Thesaurier Generaal

iBOA Advies | 5 1 2e

BOA BO P MIN

Onderwerp le wijziging 12 3 belafspraak Van Boxtel

De belafspraak Is verzet naar do 12 3 18 00 uur

Groet

5 1 2e Ifin deelniAan 5 1 26

5 1 26 BOA Advies 5 1 26

5 1 26 @minfin nl

] FIN DEELN ^ 5 l 2e |@minfin nl

@minfin nl Secretariaat Financieringen | 5 1 2e |@nninfin nl | 5 1 2e

5 minfin ni Secretariaat Minister AL

^minfin nl

5 1 26 FiN DEELN ^ 5 l 2e |@minfin nl 5 1 26

5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 minfin nl r 5 1 26

5 1 26 5 1 26

5 1 26

FIN DEELN 5 1 2e @minfin ni5 1 26Van

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 17 39

Aan Secretariaat Minister AL

CC Seer Thesaurier Generaal

1 BOA Advies 5 1 2e | 5 minfin nl j
@minfin nl

Onderwerp RE 12 3 belafspraak Van Boxtel

Dag 5 1 26

5 1 26 len ik schuiven graag aan

Groeteri

5 1 26

Van Secretariaat Minister AL

Verzonden dinsdag 10 maart 2020 11 26

Aan

CC Seer Thesaurier GeneraaM

5 1 26 1 BOA Advies 5 1 26

BOA BO P MIN 1_
Onderwerp 12 3 belafspraak Van Boxtel

Do 12 3 13 00 uur belafspraak met Roger van Boxtel inzake cie Cohen

We horen graag of er iemand meelulstert en of er nog aanvullend advies nodIg is

Groet

5 1 26 FIN DEELN | 5 1 26 |@minfin nl@minfin nl

@minfin nl Secretariaat Financieringen | 5 1 2e [@minfin nl | 5 1 26 |

5 1 26

5 1 26

5 1 26 BOA BO P MIN5 1 26

5 1 26

5 1 26 ^minfin nl

5 1 26 FIN DEELN ^ 5 1 2e | 5 minfin nb FIN DEELN j 5 1 26 | aminfin nl

5 minfin nl Secretariaat Financieringen | 5 1 26 |faminfin nl f

@minfin nl Secretariaat Minister AL

@minfin nl

5 1 26

5 1 26 5 1 26

@minfin nl | 5 1 265 1 26

5 1 265 1 26

5 1 26
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5 1 21 IfPostbusUBEDR Ext ICn

Secretariaat Minister fAD

Van

Aan

]bjz bbo mini5 1 2eCc

Onderwerp
Datum

RE IMotitie Compensatie Deportatie met NS treinen in WOII

maandag 19 november 2018 19 55 39

Grosso modo eens wel nog een paar vragen 15 min bespreken desnoods tel SG bij
nodig Thx

Sent with BlackBerry Work
www blackberry com

From Secretariaat Minister AL 1

Date Monday 19 Nov 2018 4 20 PM

To I 5 1 21 ItPosthusl BEDR ExtdCT 5 i 24 niinfin nl

^BJZ BBO MIN

Subject Notitie Compensatie Deportatie met NS treinen in WOII

5 1 2e I5 minfin nl

Cc ri minfin n15 1 2e5 1 2e

Met vriendelijke greet

5 1 2e

5 1 2e

ia minfin nl5 1 26

5 1 26

Korte Voorhout 7 | 2511CW | Den Haag | Postbus 20201 | 2500 EE | Den Haag | www minfin nl
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1 nN DEELNl

IaLGTIJ 5 1 2e IFIN AL

5 1 2eVan

Aan im |5 1 2e |5 1 2e 5 1 2e

piN DEELN1[
Verslag call minister Roger van Boxtel 23 3

maandag 23 maart 2020 14 54 38

5 1 2e ]FIN DEE LN’5 1 2e

Onderwerp
Datum

Beste alien

Vandaag belde de minister met Roger van Boxtel [
van NS over de commissle Cohen Hlerbij een kort verslag
Commissie Cohen

De minister heeft van enkele fracties vernomen dat NS tegen de Kamer zegt dat NS graag
een ruimere regeling zou willen aanbieden maar dat dat van de aandeelhouder niet

mag Roger gaf aan dat hij en zijn mensen dat nooit gezegd hebben en dat dit absoluut

niet aan de orde is

• NS is bezig met de collectieve uiting van erkenning Ze verkennen nu de mogelijkheid om
vier centra op te richten voor educatie in Amersfoort Vught Westerbork en

Oranjehotel Budget is ongeveer €10 miljoen NS wil dit zorgvuldig doen en verwacht in

de zomer naar buiten te komen met een besluit De minister stelt voor in de

5 1 2e 5 1 2een

Kamervragen op te nemen dat NS nog in gesprek is met het C30 en COWS over de

uitwerking hiervan Roger heeft geen bezwaar

• Ik gaf aan dat de Kamervragen over de tegemoetkoming gaan en niet over de uiting van

erkenning De minister vroeg daarop aan NS waarom verzetsstrijders niet in

aanmerking komen voor een tegemoetkoming Roger legt uit dat het gaat om genocide
op basis van bevolkingsgroepen Bovendien zijn er amper gegevens van verzetsstrijders
en is het vrijwel onmogelijk om te achterhalen om wie het gaat

• De minister vraagt zich af of NS deze iijn droog kan houden Roger geeft aan dat als uit

onderzoek van NIOD een nieuwe lijst met namen zou komen NS daar rekening mee zal

houden Maar vooralsnog is dat onwaarschijnlijk
Gevolgen corona

• De minister vraagt naar Abellio UK pi ^Hqeeft aan dat er nu een pakket ligt waarmee
Abellio UK geen financieel risico meer loopt dat geldt tot 20 09

• De minister adviseert NS om deze tijd te gebruiken om van de nood een deugd te maken

en na te denken over wat NS wil met Abellio UK 5 i 2egeeft aan dat ze dit gaan doen

• Roger geeft aan dat de inkomsten in NL fors teruglopen Maatregelen als het wegstrepen
van de infraheffing moeten wellicht genomen worden Fijn dat het dividend later mag
worden uitgekeerd

Kamervragen
• Na de call heb ik met de minister gesproken over de Kamervragen Ik voeg een passage

toe over de gesprekken die NS nog voert over de uiting van erkenning
• De minister gaf aan dat als Blokhuis een oproep wil doen aan NS dat Blokhuis Roger moet

bellen Ik heb voorgesteld de Kamervragen aan te passen en die te delen met VWS

wellicht is de aanpassing voor Blokhuis voldoende De minister is daarmee akkoord

Met vriendelijke greet

5 1 2e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financien | Generate Thesaurte

Korte Voorhout | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

t 5 1 2e

E 5 1 2e ]^minfin nl
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