Derde wetswijziging van de Wet op de oprichting van een stichting
"Herinnering, verantwoording, toekomst"
De stichting "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" ("herinnering, verantwoording en
toekomst") in de Bondsrepubliek Duitsland, die bij federale wet werd opgericht, realiseert met
behulp van zeven partnerorganisaties over de hele wereld een uitkeringsprogramma ten bate
van voormalige ns-dwangarbeiders en andere slachtoffers van het nationaal-socialistische
onrecht. Aan veel rechthebbenden is de eerste en tweede termijn voor dwangarbeiders al
uitbetaald. Andere zijn nog in afwachting van de tweede termijn. In de loop van het
programma werd echter vastgesteld dat het ondanks alle maanden- en jarenlange
inspanningen van de bevoegde partnerorganisaties soms niet mogelijk is gebleken, het
toegekende bedrag aan de aanvrager uit te betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de
aanvrager zijn adreswijziging niet heeft doorgegeven aan de partnerorganisatie . Een
soortgelijk probleem doet zich voor, wanneer na overlijden van de aanvrager de
partnerorganisatie niet op de hoogte wordt gesteld van het overlijden. De partnerorganisaties
willen de nog openstaande eerste en tweede termijn medio 2005 aan de rechthebbenden
hebben uitbetaald. Elke aanvrager krijgt van de voor hem bevoegde partnerorganisatie of het
bevoegde meldpunt tijdig te horen of hij rechthebbende is of niet. Indien een aanvraag
waarover een positief besluit is genomen tot medio 2005 nog niet is uitbetaald, wordt de
aanvrager in de gelegenheid gesteld tot uiterlijk september 2006 de betaling aan te manen en
mogelijk te maken. Rechtsopvolgers dienen bovendien rekening te houden met de wettelijke
aanmeldingstermijn van 6 maanden na het overlijden van de aanvrager, indien de aanvrager
tijdens een lopende procedure komt te overlijden.
Om te verhinderen dat - ondanks alle inspanningen van de partnerorganisaties om tot
uitbetaling over te gaan - de door de rechthebbenden niet afgehaalde gelden op langere
termijn onbenut blijven, heeft de Duitse wetgever nu in een wetswijziging vastgelegd dat de
laatste mogelijkheid ter uitbetaling van de middelen van de stichting beperkt blijft tot 30
september 2006. Bijgevolg vervallen alle uitkeringen die tot deze datum niet aan de
rechthebbende of zijn rechtsnavolger konden worden uitbetaald. In uitzonderingsgevallen
kunnen uitkeringen door de partnerorganisaties alleen nog tot 31 december 2006 worden
uitbetaald, wanneer de partnerorganisatie ervoor verantwoordelijk was dat de uitkering niet
binnen de gestelde termijn tot 30 september 2006 kon geschieden. De uitbetalingsprocedures
zullen derhalve uiterlijk eind 2006 worden afgesloten.
Over de niet uitbetaalde gelden zal het curatorium van de stichting kunnen beschikken, bij
voorbeeld ten bate van humanitaire projecten voor slachtoffers van dwangarbeid en andere
slachtoffers van het nationaal-socialistische onrecht.

