
PERSBERICHT COVVS 4 OKTOBER 2019 

Gelijke monniken gelijke kappen. 

Organisaties van verzet en slachtoffers (verenigd in het COVVS) zijn door NS niet overtuigd van de keuze van de 

NS, om individuele tegemoetkomingen te beperken tot joodse, Roma en Sinti slachtoffers.  

Op 3 oktober had het COVVS een scherp en intens gesprek met de directie van de NS. Ondanks de door het 

COVVS ingebrachte argumenten wijkt de NS niet af van de eerder gemaakte keuze.  

Wij herkennen in het oprichtingsbesluit van de Stichting Individuelen tegemoetkoming Slachtoffers WOII 

Transporten NS de verantwoordelijkheid die de NS voelt voor zijn bijdrage aan de uitvoering van transporten 

naar concentratie- en/of vernietigingskampen.    

De terreur die de nazibezetter uitoefende op de bevolking beperkte zich niet alleen tot de genocide op joodse 

Nederlanders, Roma en Sinti om wie zij waren, maar kende ook een meedogenloze reactie op eenieder die zich 

verzette. 

 De NS kent nu een individuele tegemoetkoming toe aan slachtoffers van genocide. Het COVVS bestrijdt niet 

die vergoeding voor deze groep of nabestaanden. 

 Echter, het feit dat de NS  tienduizenden Nederlanders (alleen al 20,000 uit kamp Amersfoort) naar 

concentratiekampen heeft getransporteerd in opdracht van de nazi’s moet het uitgangspunt zijn voor een 

individuele tegemoetkoming.  

De door de NS uitgevoerde transporten maken hen verantwoordelijk en schatplichtig aan alle getransporteerde 

of nabestaanden. 

Wat is het verschil tussen de onderduikgever en de joodse onderduiker die beiden in opdracht van het 

Naziregime door de NS werden getransporteerd naar concentratie- en/of vernietigingskampen? 

Wat is de rechtvaardiging om verschillend om te gaan met joodse of niet joodse gevangenen die met laatste 

transporten uit Vught met dezelfde trein werden vervoerd naar Duitse concentratiekampen (de mannen naar 

Sachsenhausen de vrouwen naar Ravensbrück)? 

 Hoe is het te uit te leggen dat de 659 Puttenaren die als represaille voor een verzetsdaad van anderen naar 

concentratiekamp Neuengamme zijn vervoerd geen recht op een tegemoetkoming zouden hebben omdat zij 

niet joods waren? 

Ook is niet te verklaren waarom de zogenaamde Nacht und Nebel gevangenen die op transport gesteld werden 

naar Natzweiler en Grosz Rozen om daar vermoord te worden of hun nabestaanden buiten de regeling vallen?  

Terecht voelen mensen die door de afbakening van de NS buiten de regeling vallen, zich onterecht behandeld.  

Onder hen zijn ook veel nabestaanden van verzetsdeelnemers en represailleslachtoffers die de kampen niet 

hebben overleefd. Is hun leed van een andere orde dan dat van hen die binnen deze regeling vallen? 

Aan deze mensen kan slechts recht gedaan worden met een individuele toekenning. 

De voorstellen van de NS voor een collectieve erkenning voor de slachtoffers die niet tot de doelgroep joden, 

Roma of Sinti behoren, komen niet tegemoet aan het uitgangspunt gelijke monniken gelijke kappen. 

De aangesloten organisaties bij het COVVS gaan zich nu beraden op vervolg stappen. 
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