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van België

NOTA TOEGEVOEGD AAN DE NOTIFICATIE

De Commissie herinnert eraan dat haar essentiële opdracht bestaat in het restitueren,
aan geactualiseerde waarde, van de tegoeden die nog niet werden teruggeven door
de Staat, de financiële instellingen of de verzekeringsmaatschappijen en evenmin
aanleiding hebben gegeven tot enige schadeloosstelling, vergoeding of herstelling. Deze
opdracht wordt verwoord in artikel 6 van de wet.
Daarenboven maakt de Commissie in brede mate gebruik van de bevoegdheid die haar
bij § 2 van artikel 8 van de wet wordt gegeven en komt zij tegemoet aan de
onbillijkheden die de strikte en beperkende toepassing van artikel 6 van de wet
onvermijdelijk zou meebrengen. Dit is, met name, het geval wanneer de omstandigheden
uitwijzen dat tegoeden inderdaad werden gespolieerd, maar wanneer het niet mogelijk is
deze
tegoeden
bij
de
Staat,
bij
de
financiële
instellingen
of
de
verzekeringsmaatschappijen te identificeren, of nog wanneer voor de spoliatie van de
goederen geen geld werd weerhouden door de Staat, de financiële instellingen of de
verzekeringsmaatschappijen.
De Commissie komt aldus op grond van billijkheid, ex aequo et bono, tussen in de
volgende gevallen:
- Inboedel : de schadeloosstelling van 7.000 € is het naar boven afgeronde gemiddelde
van wat bij toepassing van de Duitse herstelwetgeving werd uitbetaald.
Het
gemiddelde dat in dit kader werd uitbetaald bedroeg 21.600 DM, omgerekend aan
toenmalige wisselkoers van 12,50 : 270.000 BEF, hetzij 6.993 €. De Commissie heeft
dit bedrag van 6.993 € afgerond op het hogere duizendtal. Zij doet opmerken dat
vermits voor deze spoliatie geen gelden door de staat werden weerhouden, de op basis
van de artikelen 6 §2 en 10 van de wet afgesloten protocollen, waarin de
actualisatiecoëfficiënt werd vastgesteld, niet van toepassing zijn.
- Persoonlijke bezittingen : voor persoonlijke bezittingen waarvan geen gelden door de
staat werden weerhouden, is de schadeloosstelling vastgesteld op 400 €. De
schadeloosstelling van 400 € komt overeen met het naar boven afgeronde gemiddelde
van wat bij toepassing van de Duitse herstelwetgeving werd uitbetaald.
Het
gemiddelde dat in dit kader werd uitbetaald bedroeg 1.200 DM, omgerekend aan
toenmalige wisselkoers van 12,50 : 15.000 BEF, hetzij 371,84 €. De Commissie heeft
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dit bedrag afgerond op het hogere honderdtal. Zij doet opmerken dat voor deze
spoliatie de op basis van de artikelen 6 §2 en 10 van de wet afgesloten protocollen,
waarin de actualisatiecoëfficiënt werd vastgesteld, niet van toepassing zijn.
- Handelszaak :
• Voor zover de Commissie, op grond van haar documentatie, spoor vindt van een
niet vereffende geblokkeerde rekening, ligt de basis tot schadeloosstelling voor de
hand: bedrag x actualisatiecoëfficiënt 24,78*.
Voor een groot aantal bedrijven is de spoliatie weliswaar onbetwistbaar, maar is er
geen spoor meer van enige opbrengst van verkoop van de handelsstock. In die
gevallen oordeelt de Commissie het billijk een forfaitaire schadeloosstelling van
1.500 € toe te kennen, tegelijk minimumbedrag in de sector.
• De schadeloosstelling van 1.500 € houdt rekening met een gemiddelde spoliatie
van 10.000 BEF, gelet op het feit dat de opbrengst van een verplichte liquidatie,
wanneer die beneden de 20.000 BEF bleef, in speciën aan de eigenaar diende
uitbetaald, wat in de praktijk zeer theoretisch is gebleken. Boven de 20.000 BEF,
werd de opbrengst bij de Société Française de Banque et de Dépôts gestort op een
geblokkeerde rekening die kan geïdentificeerd worden.
- Diamantsector :
• De basis voor schadeloosstelling is in een aantal gevallen meteen voorhanden :
eindsaldo (geïdentificeerd op de vereffeningslijsten van de na de oorlog
teruggevonden “Frensellijsten”) x actualisatiecoëfficiënt 24,78*. In alle andere
gevallen, waar de gegevens ontbreken, maar wel degelijk sprake is van spoliatie
van een diamantvoorraad, kent de Commissie forfaitair een schadeloosstelling toe
van 2.500 €, tegelijk minimumbedrag in deze sector.
• De schadeloosstelling van 2.500 € is het naar boven afgeronde gemiddelde ( 4.016
BEF = geactualiseerd: 2.466 € ) van de niet uitbetaalde bedragen op de door de
Duitse overheid opgestelde lijst van geïdentificeerde diamantairs (de reeds
genoemde “Frensellijst”), geactualiseerd middels toepassing van de coëfficiënt
24,78*.
* coëfficiënt bepaald bij het bij K.B. van 02.08.2002 goedgekeurd protocol van 27.06.2002 tussen de
Federale Staat en de Nationale Bank van België enerzijds, en de Nationale Commissie van de Joodse
Gemeenschap van België voor de Restitutie v.z.w. anderzijds.
Nota door de Commissie goedgekeurd op 04/11/2004 ; herzien door de Commissie op 26/09/2005
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