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EERSTE BESLISSINGEN en UITBETALINGEN
De Commissie, bewust van de verwachtingen die terecht leven bij de meer dan 6000 personen die een
aanvraag tot schadeloosstelling hebben ingediend en gelet op de meest uiteenlopende geruchten en
misverstanden die zij opvangt, acht het niet overbodig de stand van zaken kort uiteen te zetten.
Op 9 september jl., de dag zelf waarop de termijn tot indienen van de aanvragen een einde nam, heeft de
Commissie een eerste reeks dossiers ten gronde onderzocht. Zij is daarmee de faze ingetreden van het
stelselmatig onderzoek, in eerste prioriteit van de aanvragen van de oudsten onder de gespolieerden.
De Commissie vergadert sedert september op vaste dag om de twee weken. De eerste notificaties van
beslissingen zullen in de komende dagen een aantal belanghebbenden bereiken. De Commissie houdt
eraan t.a.v. de betrokkenen haar beslissingen, die definitief zijn, uitdrukkelijk te motiveren :
-

in positieve zin, door aan te wijzen op welke gronden zij de schadeloosstelling heeft vastgelegd,
in negatieve zin, bijvoorbeeld wanneer zij vaststelt dat reeds schadeloosstelling werd bekomen voor
bepaalde bezittingen die het voorwerp van de aanvraag uitmaken.

Tegelijk met de notificatie van de beslissing, wordt de betalingsopdracht aan het Bestuur van de
Thesaurie, FOD Financiën, overgemaakt. De uitbetaling gebeurt bij voorkeur bij overschrijving op bankrekening.
De Commissie hanteert, het moge nogmaals herhaald, soepele criteria inzake bewijslast en komt zover
het redelijk is tegemoet aan de aanvragen. Zij completeert ze zelfs ambtshalve, telkens haar onderzoek
tot positieve bevindingen leidt die de aanvrager zelf niet heeft vermeld. De Commissie moet uiteraard
wel binnen het kader van de wet blijven en kan alleen, eventueel op forfaitaire basis, schadeloos stellen
voor het verlies van materiële bezittingen.
De Commissie verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen opdat de aanvragen van de oudste
geïnteresseerden binnen de eerstkomende maanden zouden afgehandeld worden.

