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‘Verdeelsleutel
individuele gelden’

Platform Israel, 30 october 2000
Philip Staal
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WO II Tegoeden - Restitutie

Het te verdelen geld betreft restitutie wegens:
de onrechtvaardige naoorlogse Nederlandse 
wetgeving;
wetgeving die geen rekening hield met het feit dat
de joden, in tegenstelling tot andere groeperingen 
in de samenleving, tijdens de oorlogsjaren 
systematisch beroofd zijn en daarna vermoord.
Het te verdelen bedrag moet dan ook ten goede 
komen aan de beroofden en/of de nabestaanden.
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Roof tijdens de oorlogsjaren

De joden werden systematisch beroofd en daarna 
vermoord.
Onteigening geschiedde door middel van 
Verordeningen.
De noodzakelijke stap op de weg naar een 
volledige onteigening van joods bezit was de 
definitie van het begrip ‘jood’.
Resultaat definitie van het begrip ‘jood’.
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Aantal inwoners Nederland - 1
NIDI rapport, 21 september 2000

  1941    1945
Half-joden   14.895 ( 9,6%)   14.545 (29,5%)

Vol-joden 140.001 (90,4%)   34.807 (70,5%)

Totaal 154.896 (100%)   49.352 (100%)
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Aantal inwoners Nederland - 2

   1941    1945

Vol-joden    140.001      34.807

Half-joden      14.895      14.545

Niet-joden 8.845.104 8.700.998
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Overlevenden van de Sjoa

  Aantal *Percentage

Vol-joden      34.807 25%

Half-joden      14.545 98%

Niet-joden 8.700.998 98%

*Op grond van
cijfers 1941

 

Archief Philip Staal
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Wie zijn de beroofden?

Dit is bepaald door de definitie ‘wie is jood’.
Dezelfde definitie heeft geleid tot de percentages 
overlevenden van de Sjoa.

Conclusies:
circa 2% van de half-joden zijn vermoord;
circa 2% van de niet-joden zijn vermoord;
half-joden en niet-joden hadden dus dezelfde 
status en vielen niet onder de definitie van het 
begrip ‘jood’.
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Individuele Verdeling

Conform het definitieve voorstel van de 
werkgroep ‘Verdeling Joodse Tegoeden’ wordt 
het totale individueel te verdelen bedrag verdeeld 
onder ‘rechthebbenden’ of, indien een
rechthebbende is overleden, hun 
‘plaatsvervangers’. 
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Begrip Rechthebbenden

Rechthebbenden zijn personen met een joodse 
achtergrond die tijdens WO II vanuit Nederland
direct dan wel indirect beroofd zijn.
Daarbij gaat men er in het verdelingsvoorstel van 
uit dat personen die daadwerkelijk als jood 
vervolgd werden per definitie beroofd zijn.
Daarnaast zijn er ook andere groepen met een 
joodse achtergrond die - in verschillende mate - in
materiele zin te lijden hebben gehad van de 
jodenvervolging.
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Begrip Plaatsvervangers

Als een rechthebbende inmiddels is overleden, 
gaat de portie naar zijn/haar in leven zijnde 
kinderen en/of de eventuele in leven zijnde 
partner.
Het aantal porties is vastgesteld op maximaal 1 per 
persoon.
Een rechthebbende kan dus geen plaatsvervanger 
zijn.
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Aantal te verdelen porties

Gelijk aan het aantal oorspronkelijke 
rechthebbenden, verminderd met:
na 8 mei 1945 overleden rechthebbenden zonder 
levende kinderen/partner;
na 8 mei 1945 overleden rechthebbenden met 
levende kinderen/partner die zelf ook 
rechthebbend zijn;
50% van het aantal overleden rechthebbenden met 
precies 1 kind-plaatsvervanger uit een huwelijk 
met een eveneens overleden rechthebbende.
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Resultaat Verdelingscriteria
Populatie in ‘41 en ‘45 en aantal porties in 2000

  1941   1945   2000
Half-joden     9,6%   29,5%   45,0%

Vol-joden   90,4%   70,5%   55,0%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0%
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Conclusie Verdelingscriteria - 1
NIDI rapport blz. 26

Circa 45% van de porties gaat naar de half-joden, 
de groep die, volgens de uitgangspunten van de 
werkgroep en het NIDI rapport, niet beroofd is. 
De half-joden zouden, op basis van de 
uitgangspunten en het NIDI rapport, eenzelfde 
aantal porties moeten krijgen als de niet-joden -
dus 0%.
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Conclusie Verdelingscriteria - 2
NIDI rapport blz. 26

De belangrijkste redenen waarom toch circa 45% 
van de porties naar de half-joden gaat zijn:
verdeling niet op basis van roof maar populatie;
maximaal 1 portie per persoon - rechthebbenden 
tellen niet mee als plaatsvervangers;
deze ‘deelporties’ komen ten gunste van de 
plaatsvervangers (tweede generatie);
dit doet zich in sterke mate voor onder de vol-
joden, maar niet onder de half-joden.
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Voorstel Platform Israel
Aan te brengen wijzigingen

Verdeling op basis van roof en niet op basis van 
populatie.
Het aantal porties per persoon zal niet beperkt 
worden tot 1.
Een ieder zal het aantal porties krijgen waar hij/zij 
recht op heeft, als rechthebbende en als 
plaatsvervanger (erven).
Een nu in leven zijnde rechthebbende krijgt ook 
een uitkering als plaatsvervanger, voor zo ver zijn 
ouder(s) vermoord zijn in de jaren 1940-1945.
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Gevolgen Voorstel Platform - 1

aanpassing verdelingscriteria;
aantal porties neemt toe met het aantal vermoorde 
ouders van nu nog in leven zijnde rechthebbenden
minus het aantal porties van de niet beroofden;
goedkeuring minister van financien vereist;
goedkeuring 2e Kamer - ‘voorhangen’;
vertraging van 1 tot 2 maanden.
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Gevolgen Voorstel Platform - 2

verdeling op basis van roof - het te verdelen bedrag 
is immers restitutie van geroofd geld;
de erfenis van een overleden rechthebbende wordt
verdeeld onder alle kinderen/partners en niet alleen
onder de niet rechthebbende kinderen/partners;
het aantal porties dat toevalt aan half-joden en vol-
joden ligt ergens tussen de cijfers van 1941-1945, 
met correctie voor de niet beroofde populatie;
beter verantwoord voor ons, achterban en historie.


