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 Ter attentie van de leden van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers 

 

Brussel, 30 april 2019 

 

Mevrouw, Mijnheer 

 

Het goedkeuren van de resolutie over het stopzetten van vergoedingen aan gewezen 

collaborateurs in het Belgisch Parlement op 14 maart jongstleden was voor ondergetekenden 

een aansporing om ons onderzoek verder te zetten.  

 

Zo kwamen we recentelijk nog in contact met Stefan Klemp, stadsarchivaris in Dortmund en 

ambtenaar bij het federaal Ministerie van Sociale Zaken in Berlijn. In opdracht van dit federaal 

ministerie heeft hij gedurende 13 jaar onderzoek verricht naar vermeende oorlogsmisdadigers 

die een vergoeding zouden krijgen op basis van het Bundesversorgungsgezets.  

 

Van de ruim 300.000 door het Simon Wiesenthal instituut aangeleverde namen van potentiële 

oorlogsmisdadigers zijn er door de Duitse justitie welgeteld 99 dossiers voor een financiële 

sanctie weerhouden. Het rapport Klemp werd op last van het Duitse federale ministerie in 2016 

gepubliceerd en bevat zeker een begin van antwoord op de vragen die in het Belgische 

parlement tijdens de jongste besprekeingen aan bod zijn gekomen. 

 

Wij werden ook gecontacteerd door een Nederlands en Duits parlementslid, die niet tot 

dezelfde politieke familie behoren die zich voorgenomen hebben om binnen de Raad van 

Europa de Belgische resolutie ter discussie te stellen. In de maand mei is er nog een bijeenkomst 

voorzien in het Simon Wiesenthal instituut in Jeruzalem met een delegatie van ons. 

 

Zeer belangrijk is wel dat wij bekomen hebben dat er zeer binnenkort binnen de Bundestag een 

ontwerp resolutie zal ingediend worden die geïnspireerd is op de Belgische goedgekeurde 

parlementaire resolutie. Wij menen dat dit een zeer belangrijk gegeven is om de voorgenomen 

toekomstige gesprekken tussen de Duitse en Belgische Regering succesrijk te laten verlopen. 

 

Daarom zouden wij u willen vragen of U aan uw Duitse parlementaire partners met wie u Europees 
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in dezelfde groep zit kunt verzoeken dit toekomstig Duits parlementair initiatief te willen 

steunen. 

 

Het spoedig oplossen van dit probleem zal zeker bijdragen tot meer fiscale en sociale duidelijkheid in 

een verenigd Europa waartoe de Bondsrepubliek en België tot de stichters behoren. Beide landen 

hebben ook de plicht om samen de herinnering van de democratie op de nazie barbarij hoog te 

houden. 

 

Wij danken U voor uw aandacht 

 

 

-Pour la Mémoire, Pour l’Avenir , Burgerbeweging 

Toekomst dankzij Herinnering. 

 

Alvin De Coninck, Bruno Duboisdenghien 

 

 

 

-Voorzitter van de Belgische vriendenkring van 

gewezen politieke gevangenen van Auschwitz- 

Birkenau, kampen en gevangenissen van Silezië. 

President Amicale Belge des Ex-Prisonniers politiques 

d’Auschwitz-Birkenau, Camps et Prisons de Silésie) 

 

Henri Goldberg 

 

 

- Groupe Mémoire - Groep Herinnering vzw 

 

Dr Yves Louis Voorzitter, Harry De Neve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


