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COMMUNIQUE van 21 februari 2005
Op datum van 21 februari 2005 heeft de Commissie haar werkingsverslag over het
jaar 2004 aan de Eerste Minister overhandigd.
Zij heeft hierin de aandacht van de Eerste Minister gevestigd op een aantal
belangrijke punten.

1. Zij heeft eraan herinnerd op welke criteria zij de aanvragen voor
schadeloosstelling beoordeelt.
Eerst en vooral dient erop gewezen dat de Commissie enkel tot
schadeloosstelling kan overgaan voor de tegoeden die nog niet werden
teruggegeven
door
de
Staat,
de
financiële
instellingen
of
de
verzekeringsmaatschappijen en niet werden vergoed of hersteld.
Zij is er bovendien NIET toe gemachtigd om het gespolieerde patrimonium,
zoals het bestond op de vooravond van de oorlog, te herstellen.
De criteria, die de Commissie hanteert bij het bepalen, dossier per dossier,
van de schadeloosstelling, kunnen in alle bijzonderheden geraadpleegd
worden op de website http://premier.fgov.be (klikken op “Welkom”;
“Commissie voor de Schadeloosstelling” en “Mededeling 20 september
2004”).

2. Het jaarverslag 2004 geeft de stand van de werkzaamheden aan op
het einde van de betrokken periode.
De aanvragen worden door het Secretariaat gegroepeerd en per gespolieerde ter
beslissing aan de Commissie voorgelegd. Deze analyse berust derhalve op het
aantal dossiers “gespolieerden” dat reeds werd behandeld en niet op het aantal
aanvragen, wat verschillend is, aangezien een zelfde persoon rechthebbende kan
zijn ten opzichte van meerdere gespolieerden (grootouders, ouders, persoonlijk,
broer of zuster, oom of tante …).
Zoals de Commissie zich steeds tot beleid heeft gesteld, worden de aanvragen
behandeld in de orde van leeftijd (geboortejaar) van de aanvragers. Thans komt de
leeftijdsgroep aan bod van de personen geboren vanaf 1926. Voor alle
duidelijkheiod, ongeveer 2.000 aanvragers bleken geboren vóór het jaar 1926.
In totaal registreerde het Secretariaat 6.008 gespolieerden waarover een of
meerdere aanvragen werden ingediend.

2

Totaal aantal getroffen beslissingen op datum van 31 december 2004.

Sept-dec. 2003
1ste semester 2004
2de semester 2004

Positief beslist

Negatief beslist

Totaal van de toegekende
Schadeloosstelling (euro)

Aantal
187
467
482

%
76
81
85

Aantal
59
109
83

%
24
19
15

385.052
2.280.566
3.797.502

1.136

82

251

18

6.463.120

In totaal werden derhalve, positieve en negatieve samengevoegd, 1.387 definitieve
beslissingen genomen en dus evenveel dossiers “gespolieerden” afgehandeld.
De negatieve beslissingen berusten op het feit dat
-

er geen (nog niet vergoede) spoliatie van tegoeden kan worden
geïdentificeerd,
of niet voldaan wordt aan de vereisten inzake verblijf of graad van
verwantschap, zoals resp. bepaald wordt bij de paragrafen 1, 1° en
3 van artikel 6 van de wet.

Uit de hierboven opgevoerde cijfers kan duidelijk afgelezen worden dat de
Commissie, in de loop van het jaar en naargelang het personeelsbestand,
geleidelijk werd opgevoerd (mei en september/oktober), het aantal definitief
uitgesproken dossiers kon optrekken :

Aantal definitief uitgesproken dossiers
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Men dient deze stijgende trend daarenboven te zien in het licht van de opdracht die
het Secretariaat aanvang 2004 kreeg om geleidelijk, en in versterkt tempo, de meer
gecompliceerde dossiers aan te brengen (onroerend goed, financiële belangen,
levensverzekeringen, bedrijven onder Duits beheer). In een eerste fase werd bewust
gekozen voor het onderzoek van de eenvoudige dossiers (spoliatie inboedel, kleine
handelszaak…).
De behandeling van meer omvangrijke dossiers vraagt een grotere investering in
tijd (opzoekingen in de meest verscheiden archieven “bedrijven”, bij het kadaster,
bij ICHEIC, in de financiële structuur van de handelsvennootschappen). Het
resultaat van deze gewijzigde trend in het onderzoek weerspiegelt zich in de
evolutie van de gemiddelde schadeloosstelling per dossier :
September-december 2003
1ste semester 2004
2de semester 2004

:
:
:

2.059 euro
4.883 euro
7.679 euro

Men kan, in het licht van wat voorafgaat, stellen dat de onderzoeksploeg van het
Secretariaat, waarvan alle in de loop van het jaar aangeworven leden nu volledig
moeten ingewerkt zijn, thans een productie moet kunnen bereiken die kwantitatief
en kwalitatief op een nog hoger peil komt.
Het is eveneens belangrijk te vermelden dat de door de Commissie uitgebrachte
beslissingen, in toepassing van de wet op de motivering van de administratieve
handelingen, duidelijk dienen te worden gemotiveerd.

3. De Commissie heeft tenslotte als besluit de heer Eerste Minister
erop gewezen dat :
a. Het personeelsbestand in 2004 is vermeerderd tot 16, waarvan sommigen
als deeltijds zijn tewerkgesteld.
De werkzaamheden zijn, na de aanvulling van het personeelsbestand en de
opleiding van de nieuwe medewerkers, in tweeërlei opzicht gunstig
geëvolueerd :
-

het aantal aan de Commissie per vergadering voor beslissing voorgelegde
dossiers gaat in stijgende lijn en
vooral, de kwaliteit en de grondigheid van het door het Secretariaat
gepresteerde opsporingswerk is er sterk op verbeterd.

b. In verband met dit laatste dient toch te worden opgemerkt dat heel wat
aanvragen onvolledig zijn en moeten worden vervolledigd en
gecorrigeerd, waardoor meer tijd aan meerdere dossiers wordt besteed.
Bij die grondige ontleding en correcte evaluatie door het Secretariaat, valt
bovendien op te merken dat meer en meer “gecompliceerde dossiers” op
de agenda verschijnen. Het gaat over dossiers die een nauwkeurig onderzoek
vergen wegens hun bijzondere aard, bijvoorbeeld financiële participaties in
naamloze vennootschappen, bedrijven onder Duits beheer tijdens de oorlog
(“Verwalter”-rekeningen), bedrijven met meerdere filialen, verkopen van
onroerend goed.
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In de aanloopfase van haar werkzaamheden had de Commissie bewust
geopteerd voor het prioritair onderzoek, evenwel steeds met inachtneming
van de leeftijd van de aanvragers, van “eenvoudige” dossiers (inboedel, klein
bedrijf …). Dat liet toe de druk die op het grote aantal dossiers woog,
enigermate te verminderen. Deze “eenvoudige” periode is nu voorbij.
Dit brengt uiteraard mee dat de afhandeling van de dossiers minder
snel kan gebeuren dan aanvankelijk verwacht.
De wet van 20 december 2001 en haar uitvoeringsbesluiten
verplichten trouwens de Commissie (en het secretariaat) de dossiers op
een grondige, correcte wijze te behandelen.
c.

In het licht van wat voorafgaat heeft de Commissie de aandacht van de
Eerste Minister gevestigd op het feit dat, op datum van 31 december
2004, het totaal aantal af te handelen dossiers nog ruim 4.600
bedraagt, hetgeen beslist een verlenging na 9 september 2006 van het
mandaat van de Commissie zal noodzakelijk maken.

