VOORBEREIDING VAN DE DOSSIERS “SCHADELOOSSTELLING”
De Commissie voor de Schadeloosstelling, nu reeds meerdere maanden aan het praktische
werk toe, houdt eraan een stand van zaken op te stellen. Zij wil aldus tegemoetkomen aan de
frekwente vragen die aan het personeel worden gesteld in verband met haar werkzaamheden, de
houding die de Commissie aanneemt ten aanzien van de ingediende aanvragen en de timing die zij
nastreeft om tot de eerste uitbetalingen te kunnen komen.
In de eerste plaats, staan de diensten van de Commissie voor de onmiddellijke taak de toevoer
te beheersen van de nieuwe aanvragen, die nog steeds van dag tot dag binnenkomen en nu reeds het
cijfer van de 4.000 benaderen. De regel is, dat iedere aanvrager ontvangstbericht ontvangt en kennis
krijgt van het volgnummer dat aan zijn dossier werd toegewezen.
Dit dossiernummer houdt niet het minste verband met de volgorde waarin het dossier zal
behandeld worden. De Commissie heeft immers als stelregel genomen zich in eerste prioriteit toe te
leggen op de aanvragen van de personen die, ofwel, als persoonlijk gespolieerden nog in leven zijn,
ofwel, als rechthebbenden reeds een hoge leeftijd bereiken (de “ondergedoken kinderen” vormen
daarvan het belangrijkste deel).
A. Prioritair :
De diensten onderzoeken op dit moment ongeveer 500 aanvragen die aan hogergenoemd criterium
beantwoorden. Het resultaat van dit onderzoek moet de Commissie toelaten een aantal principiële
beslissingen te nemen over de aard en de omvang van de schadeloosstelling.
Als voorbeeld geldt het aspect “vergoeding gespolieerde meubelen”, een punt waarover de
Commissie zich reeds uitvoerig heeft gebogen. Het is duidelijk dat de in het kader van de zogeheten
“Möbelaktion” geroofde meubelen om evidente billijkheidsredenen voor schadeloosstelling in
aanmerking komen. Alleen is het niet duidelijk hoe groot de schadeloosstelling moet zijn, aangezien
over de waarde van de geroofde meubelen geen officiële informatie bestaat.
In dit geval, en wellicht in andere, moet de Commissie haar toevlucht nemen tot een forfaitaire
basis voor de schadeloosstelling van dat gedeelte van de spoliatie waarover geen verdere gegevens
voorhanden zijn. De budgettaire inschatting van een eerste reeks dossiers is daarom onontbeerlijk ten
einde de correcte parameters te bepalen.
B. Timing :
De Commissie stelt zich tot doel de budgettaire raming nog voor de zomervakantie af te ronden,
om vanaf het najaar te kunnen overgaan tot beslissingen in een eerste reeks specifieke dossiers.
C. Ter verdere info :
Omdat zij voelt dat daarover misverstanden bestaan, wenst de Commissie erop te wijzen dat zij
krachtens de wet van december 2001 slechts schadeloosstelling kan toekennen in de mate waarin de
gespolieerde goederen nog geen aanleiding hebben gegeven tot enige schadeloosstelling, vergoeding
of herstelling. In concreto : voor die bestanddelen van het vermogen waarvoor reeds enige vergoeding
werd bekomen in het kader van de Belgische wetten op de oorlogsschade of, vooral, in het kader van
de Duitse wetgeving (meer bepaald, de “BrüG”-wetgeving), kan geen aanvullende tegemoetkoming
meer verwacht worden.
Verdere aanvragen tot schadeloosstelling kunnen nog tot uiterlijk 9 september a.s. worden
ingediend bij het secretariaat van de Commissie voor Schadeloosstelling, Wetstraat 16 te 1000
Brussel.

