COMMUNIQUE VAN 27 MAART 2006

De Commissie overhandigde op 28 februari 2006 haar werkingsverslag over het
jaar 2005 aan de Eerste Minister.
1.

Hierin heeft zij opnieuw de precieze draagwijdte van de Commissiewerkzaamheden uiteengezet. Hieromtrent blijven immers misverstanden
bestaan.
Deze toelichtingen kunnen in alle bijzonderheden worden teruggevonden in
de communiqués van 20 september 2004, 4 november 2004 en 21 februari
2005 (zie website http://premier.fgov.be; klikken op “Welkom”, “Diensten”,
“Administratie
en
andere
diensten”,
“Commissie
voor
de
Schadeloosstelling”).

2.

Het jaarverslag 2005 geeft bovendien de stand van de werkzaamheden aan
het einde van de betrokken periode.
De aanvragen worden door het Secretariaat gegroepeerd per gespolieerde en
op deze wijze voor beslissing aan de Commissie voorgelegd. Deze analyse
berust derhalve op het aantal “spoliatiedossiers” dat reeds werd behandeld
en niet op het aantal aanvragen.
Er is immers een duidelijk verschil : een zelfde persoon kan inderdaad
rechthebbende zijn in meerdere spoliatiedossiers (grootouders, ouders,
persoonlijk, broer of zuster, oom of tante …), maar omgekeerd, kunnen in
éénzelfde “spoliatiedossier” meerdere aanvragers geïnteresseerd zijn.
In totaal registreerde het secretariaat 6.008 spoliatiedossiers, ingediend
door 5.645 aanvragers.
Aantal afgehandelde spoliatiedossiers op 31 december 2005
Periode
2003
1/2004
2/2004
1/2005
2/2005
TOTAAL

In 1ste lezing
afgehandeld
256
544
525
853
851
3029

Positief
195
453
449
763
777

Beslissing
Negatief
61
89
74
87
69

2637

380

Blijft in
onderzoek
2
2
3
5
12

In totaal heeft de Commissie derhalve in totaal 3.017 spoliatiedossiers
afgehandeld. In 87,4 % van de gevallen viel de beslissing positief uit. In de overige
12,6 % diende de aanvraag te worden verworpen (geen verblijfplaats in België
gedurende de periode 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 ; geen identificatie van in

België geleden spoliatie ; alle geïdentificeerde goederen reeds vergoed; graad van
verwantschap niet conform met de wet).
Op datum van 31 december 2005 werden door de
schadeloosstellingen verleend voor in totaal 17,2 miljoen euro.

Commissie

Het toegekende bedrag wordt, tegelijk met het versturen van de notificatie,
voor zover het rekeningnummer waarop de som kan worden gestort
ondertussen telefonisch werd bekend gemaakt, aan de uitvoerende dienst
van de FOD Financiën medegedeeld. De tijd tussen beslissing – notificatie –
uitbetaling wordt zo kort mogelijk gehouden. In geval van betaling in het
buitenland is de termijn langer, aangezien eerst schriftelijk de coördinaten
van de bij de buitenlandse bank te crediteren rekening dienen te worden
opgevraagd.
Het bedrag dat per vergadering wordt vastgelegd vertoont een stijgende
trend: aanvankelijk werd de onderzoeksploeg bewust georiënteerd naar
dossiers zonder veel verwikkelingen, met de bedoeling sneller een aantal
eenvoudige dossiers af te werken. Nu komen met de regelmaat van de klok
dossiers op de agenda die van de onderzoekers een belangrijke investering in
tijd vragen. De bedragen tot schadeloosstelling in dossiers met spoliatie van
destijds onder Duits beheer geplaatste ondernemingen, van niet
gerestitueerde waardeportefeuilles of van tijdens de oorlog gerechtelijk
verkochte onroerende goederen kunnen vrij hoog oplopen.
Tijdens de maanden januari-februari 2006 werden
spoliatiedossiers (waarvan 26 negatief) afgehandeld.

opnieuw

270

Per eind februari 2006 zijn, op enkele uitzonderingen na, de dossiers
van aanvragers geboren vóór 1930 volledig behandeld. De
eerstvolgende maanden worden de aanvragen van personen, geboren
tussen 1930 en 1935 onderzocht.
In het tweede semester van 2006 zullen ook reeds dossiers van
aanvragers, geboren na 1935, aan bod komen.
3.

De wet van 20 december 2001 en haar uitvoeringsbesluiten verplichten
de Commissie (en het secretariaat) de dossiers op een grondige,
correcte wijze te behandelen.
Bovendien dient de Commissie, in toepassing van de wet op de motivering
van de administratieve handelingen, de uitgebrachte beslissingen duidelijk
te motiveren.
De afhandeling van de dossiers vergt m.a.w. naast archiefonderzoek, ook
belangrijke administratieve, financiële en juridische taken, waardoor een
snelle afwikkeling onmogelijk is.
De Commissie en het secretariaat blijven in die zin hun werkzaamheden
voortzetten.
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