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KRITIEK OP DUITSE INVALIDITEITSUITKERINGEN VOOR BUITENLANDSE WAFFENSS’ERS

‘Geen geld voor collaborateurs’
Honderden buitenlandse collaborateurs krijgen een Duitse invaliditeitsuitkering.
De voorzitter van de Duitse Joodse Raad wil dat daar een einde aan komt.
VAN ONZE REDACTRICE CORRY HANCKÉ
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voorzitter van de Duitse Joodse Raad wil dat de Duitse
overheid onderzoekt welke oud-nazi’s en collaborateurs nog een vergoeding
krijgen van de staat en hij wil dat die betalingen stoppen. In een interview
met de Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ) noemt Josef Schuster het idee dat
nog zoveel mensen een financiële tegemoetkoming krijgen ‘onverdraaglijk’.
Enkele weken geleden had de Duitse overheid bekendgemaakt dat ze
maandelijks bijna 800.000 euro betaalt aan buitenlanders die, in dienst van
het Duitse Rijk, een lichamelijk letsel hebben opgelopen. Het zou gaan om
2033 begunstigden, onder wie 18 Belgen. De anderen verblijven in vijftig
landen, waaronder Nederland, Polen, Zwitserland, Frankrijk, de Verenigde
Staten, Argentinië en Paraguay. Gemiddeld ontvangen ze, volgens NOZ, per
persoon zo’n 300 euro, maar dat bedrag varieert naargelang de mate van
invaliditeit.

BELGAIMAGE
De Joodse Raad is niet de eerste die vragen heeft bij de uitbetalingen. Op
basis van de reacties van de Duitse overheid in het verleden lijkt de vraag
van Schuster om de betalingen stop te zetten weinig kans te maken.

Geen gegevens
Het was de Belgische organisatie Groupe Mémoire-Herinnering die jaren
geleden een onderzoek naar de vergoedingen heeft gedaan. Toen de Duitse
linkse partij Die Linke daarover in het parlement vragen stelde, antwoordde
de regering dat ze de oorlogsmisdadigers niet kon identificeren, aangezien
in hun documenten niet is vermeld wat de begunstigden tijdens de oorlog
hebben gedaan.

Het zou gaan om 2033 begunstigden, onder wie 18 Belgen
Toen het nieuws over de Belgische begunstigden bekendraakte, hebben
enkele Belgische parlementsleden aan Duitsland gevraagd om de betalingen
stop te zetten. Bijkomend detail was dat de begunstigden hier in België geen
belastingen op de vergoeding moesten betalen. Maar ook zij kregen geen
bevredigend antwoord.
Toch zijn in het verleden al een kleine honderd vergoedingen geschrapt,
schrijft Deutsche Welle (DW). Toen de pensioenwet in 1998 werd

herschreven, stond in een clausule dat oorlogsmisdadigers of hun weduwen
niet langer in aanmerking kwamen voor zo’n invaliditeitsvergoeding. Het
zou om 99 van de 940.000 begunstigden gaan.
Vele anderen zijn door de mazen van het net geglipt omdat de Waffen-SSleden onder de bevoegdheid van het Duitse leger vielen, en dus niet als
leden van de nazi-partij NSDAP werden aangezien, zegt historicus Martin
Göllnitz aan DW. Het is ook gebleken dat na de oorlog veel
oorlogsmisdadigers nooit berecht zijn en dus nu, in hun documenten, een
schoon trackrecord hebben.
Volgens twee recente Duitse studies werden na de oorlog slechts een
handvol oorlogsmisdadigers gedetineerd en werden veel doodstraffen
omgezet in levenslang. Later hebben invloedrijke lobby-organisaties van
Duitse ex-nazi’s de opeenvolgende bondskanseliers onder druk gezet om
pardons te krijgen of pensioenen te ontvangen. Volgens historicus Felix
Bohr, die de brieven van de lobbyisten heeft gezien, dreigden ze ermee om
hun leden op andere partijen te laten stemmen als hun eisen niet
ingewilligd werden.

