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Woord vooraf
Dames,
Heren,

We hebben het genoegen u ons nieuwe jaarverslag aan te bieden, met als titel “Quo vadis”.
Naar verluidt beantwoordde de publicatie van ons eerste jaarverslag 2004 “Vooruitzichten voor de naoorlogse solidariteit” aan een ruime
behoefte aan informatie ter zake. De talrijke positieve brieven die we na deze publicatie hebben ontvangen, hebben ons aangemoedigd om deze
weg verder in te slaan.
Tijdens het jaar 2005 hebben we vooral de structuren uitgewerkt voor de projecten die we de komende maanden en jaren willen realiseren.
Bepaalde projecten, zoals de heropening van de statuten van nationale erkentelijkheid, hebben tot doel de oorlogsslachtoffers nog meer te
ondersteunen, terwijl andere, zoals de projecten rond databases en de documentaire projecten, de toegankelijkheid van de in de Dienst bewaarde
documenten moeten vrijwaren en verbeteren.
We staan individueel en collectief voor een groot aantal uitdagingen. Geconfronteerd met het onbekende zullen we ons moeten blijven toespitsen
op onze bestaansreden als organisatie: de beste dienstverlening aan het publiek.
Samen zullen we er verder voor zorgen dat de oorlogsslachtoffers in het middelpunt van onze belangstelling blijven staan.
Onze overheid is vastbesloten de levenskwaliteit van de oorlogsslachtoffers te verbeteren en de herinnering aan de historische gebeurtenissen
levendig te houden. We zijn er dus van overtuigd dat ze onze inspanningen op dit vlak verder zal ondersteunen.

De Coördinator,

Claire Barette
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De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers QUO VADIS?
De kernopdracht van de Dienst blijft het behandelen van de aanvragen van particulieren om een statuut van nationale erkentelijkheid, een rente of een invaliditeitspensioen te bekomen. We moeten
echter erkennen dat deze opdracht stilaan ten einde loopt, gelet op de steeds hogere leeftijd van ons publiek. De cijfers voor het jaar 2005 bewijzen inderdaad de dalende trend van onze traditionele
activiteiten.
Heeft de Dienst dan geen toekomst meer? Toch wel!
Enkele feiten tonen dit aan :
• De nieuwe wet houdende de heropening van de termijnen voor alle statuten van nationale erkentelijkheid die op 16 januari 2006 werd afgekondigd en tijdens het jaar 2006 zal worden uitgevoerd.
• De voorbereiding tijdens het jaar 2005 van het nieuwe statuut van nationale erkentelijkheid voor de burgerlijke oorlogsinvaliden.
• De 33.711 pensioenen en renten die nog steeds worden uitgekeerd.
Onze organisatie moet dus beschikbaar blijven en de beste dienstverlening aanbieden aan deze zowat 33.000 oorlogsslachtoffers.
Maar aangezien het aantal slachtoffers helaas jaar na jaar vermindert, is de Dienst, sedert enkele jaren, vol zelfvertrouwen, begonnen met een langzame omschakeling in het besef dat zijn
waardevol archief moet worden in stand gehouden aangezien het deel uitmaakt van het nationaal patrimonium.
De vrijwaring van onze documenten is dan ook één van onze hoofdopdrachten geworden, zoals u zal kunnen vaststellen doorheen heel dit verslag. Voor deze nieuwe taak zijn nieuwe bekwaamheden
nodig: sedert enkele jaren nemen we historici in dienst en deze trend werd in 2005 nog versterkt. Een team van vijf licentiaten geschiedenis is thans aan de slag om al onze projecten tot een goed
einde te brengen.
De Dienst spitst zijn dienstverlening steeds meer toe op het publiek. Om informatie toegankelijker en doorzichtiger te maken, moest er geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van externe
communicatie. Het jaar 2005 was productief op dit gebied1.
Het is dus niet de bedoeling het voortbestaan van de Dienst ten allen prijze en artiﬁcieel veilig te stellen, maar een nieuw tijdperk breekt aan, met activiteiten en projecten die in dit verslag
beschreven worden.

¹ Zie hoofdstuk 5 over communicatie, pagina 21
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1. Doelstellingen en activiteiten

1.1 De staf
1.1.1 Opdracht
De Stafdienst zorgt voor de dagelijkse leiding van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
(personeelsbeheer, logistiek, budget en coördinatie) en ondersteunt tevens de toezichthoudende
Minister bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid inzake oorlogsslachtoffers.
Enkele cijfers ter illustratie

Coördinator

Werden in 2005 voorbereid:
• 150 ontwerpen van antwoorden op nota’s van het Kabinet van de Minister van
Landsverdediging naar aanleiding van verzoeken om bemiddeling

Budget

• 8 antwoorden op parlementaire vragen
• 12 ontwerpen van koninklijke en ministeriële besluiten

Economaat

• 6 erediploma’s van vaandeldrager ten voordele van leden van vaderlandslievende
verenigingen

Statuten

Renten

Pensioenen

Archieven en
documentatie

Ordonnancering

• 67 terugbetalingstaten voor de verplaatsingskosten van de leden van de
invaliditeitscommissies
• 2 memories van antwoord op beroepen tot nietigverklaring bij de Raad van State

1.1.2 Algemene activiteiten van de dienst
Cel Victory

• Inkomende post: 5.195
• Uitgaande post: 7.556
• Aantal bezoekers: 1.100
• Aantal telefoonoproepen op het centraal nummer: 3.300
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1.1.3 Het personeel
De personeelsbezetting is in 2005 stabiel gebleven,
namelijk 47 betrekkingen, wat overeenstemt met 36,7
voltijdse equivalenten.
Een persoon, van niveau D, die op rust werd gesteld,
heeft de dienst verlaten in 2005.
Twee historici (niveau A) konden tijdens de tweede
helft van het jaar in dienst worden genomen voor het
beheer van de nieuwe leeszaal en het opstarten van
het project “Memoriaal van de nazivervolging”².
Het onthaal van de leeszaal - Foto DOS

OPLEIDING
In totaal werden 67 vormingsdagen gevolgd in 2005, waarvan de meerderheid bureautica- en
taalopleidingen.

1.1.4 Performantie van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
BALANCED SCORECARD
Op het Directiecomité van 16 juli 2004 werd beslist om in alle Directies-generaal en stafdiensten
van de FOD Sociale Zekerheid een Balanced Scorecard (BSC) in te voeren en om daarbij het
softwarepakket Bizzscore te gebruiken als informaticamiddel om BSC te ondersteunen.
Balanced Scorecard is een prestatiemeetinstrument. Het is een hulpmiddel voor het management
om de operationele doelstellingen van de Dienst op te volgen en de risico’s waarmee de realisatie
van deze doelstellingen gepaard gaat, aan te geven.
In 2005 werd binnen onze Dienst een BSC-stuurgroep opgericht om samen met het bureau Deltai, dat optreedt als externe consultant, dit project te realiseren.

Dit team legde vier weloverwogen kernactiviteiten van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
vast, met name:
1. het beheren, bewaren en herwaarderen van de archieven van oorlogsslachtoffers
2. het nemen van beslissingen n.a.v. aanvragen van statuten, renten en pensioenen
3. het aﬂeveren van informatie en documenten
4. transversale projecten om de dienstverlening te verbeteren
Daarna werd gezocht naar de kritische succesfactoren (KSF) per
kernactiviteit. Dit zijn de factoren zonder dewelke de activiteit
niet naar behoren kan worden uitgevoerd. Deze factoren toetsen
de activiteiten op vier verschillende vlakken: hun resultaten, hun
processen, hun kwaliteit en hun innovatie. Om de 22 verschillende
KSF te kunnen evalueren is het natuurlijk noodzakelijk om deze
factoren te kunnen meten. Dit gebeurt aan de hand van in totaal
52 kritische performantie-indicatoren (KPI) waarvoor telkens een
minimumdrempel moest vastgelegd worden.
Zo werd overeengekomen om o.a. het aantal verkeerd geklasseerde
dossiers, de behandelingstermijnen van dossiers, het aﬂeveren
van verminderingskaarten, de bijscholingsinspanningen van het
personeel, de tevredenheid van het cliënteel en de realisatie van
de verschillende informaticaprojecten te registreren. Die metingen
gebeuren in principe maandelijks op enkele uitzonderingen na, die
trimesterieel plaatsvinden.
De resultaten van de metingen van de KPI worden in Bizzscore
verzameld en getoetst aan hun alarmdrempel. Als de resultaten
binnen de perken blijven, is er geen probleem en blijft de KPI
groen afgebeeld. Wordt de alarmdrempel overschreden, dan
verschijnt de KPI in het oranje of rood. De opvolging van de
metingen wordt bijgehouden waardoor men gericht acties
kan plannen als men een structureel probleem vaststelt

² Zie pagina 18 en pagina 21
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Het is de bedoeling het management te ondersteunen door een objectieve evaluatie van
de activiteiten, om zo eventueel te kunnen bijsturen indien dit nodig blijkt. Tot op heden
gebeurde de evaluatie eerder subjectief omdat ze afhankelijk is van de subjectieve mening
van de personeelsleden. Een kritische performantie-indicator kan na meting aantonen dat de
alarmdrempel overschreden werd, terwijl de personeelsleden eerder aanvoelden dat er niet
echt een probleem was. Het omgekeerde is ook mogelijk: subjectieve opvattingen dat iets niet
naar behoren functioneert kunnen door objectieve meetresultaten ontkracht worden.

1.2 De statuten van nationale erkentelijkheid
In 2005 was het windstil op de afdeling statuten van nationale
erkentelijkheid.
De langverwachte wet die de heropening mogelijk maakt van de
termijnen om een geldige aanvraag in te dienen tot het bekomen
van een statuut van nationale erkentelijkheid, werd eind 2005
gestemd in het federaal parlement 3 .
De personen die destijds eershalve werden erkend ingevolge
de wet van 26 januari 1999 en waarvan de erkenningsperiode
minstens één jaar bedraagt in een zelfde statuut, zullen
aangeschreven worden met het verzoek een aanvraag volgens de
nieuwe wet in te dienen. Zij komen immers in aanmerking om te
genieten van het voordeel van de terugbetaling van het remgeld.

Het BSC-project werd op een redelijk korte termijn op poten gezet. Het startschot werd
gegeven op 10 mei en in augustus werden voor alle activiteiten gedetailleerde ﬁches met
de KSF opgesteld zodat men in september de verschillende meetinstrumenten (KPI) kon
uitwerken om zo tegen oktober een performant systeem te realiseren.
In oktober werden 73% van de KPI’s voor het eerst gemeten. Dit aantal groeide in december
tot 83%.
De resultaten van deze metingen worden maandelijks besproken in stafvergaderingen en
hebben al tot enkele ingrepen geleid:
• Om een vlottere aﬂevering van de verminderingskaarten te kunnen garanderen, werden
meer mensen opgeleid die deze kaarten kunnen aanmaken.
• Sommige procedures werden aangepast om de behandelingsduur van dossiers in te
korten.

1.1.5 Toezicht op het Instituut voor Veteranen – Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO)
De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers zorgt ervoor dat de toelage die aan het IV-NIOOO wordt
toegekend en die in de algemene uitgavenbegroting van de federale Staat is ingeschreven,
aan het Instituut binnen de voorziene termijn ter beschikking wordt gesteld. De ministeriële
en/of koninklijke besluiten die nodig zijn voor de toekenning van de driemaandelijkse schijven
worden daartoe voorbereid en ter ondertekening voorgelegd.
Tijdens de begrotingscontrole van 2005 heeft de Staat een toelage van 64.360.000 euro aan het
IV-NIOOO toegekend.

Überweisungsschein Nr4
van Decamp Victor – persoonlijk dossier, DOS, d090305

In 2005 beperkte de afdeling statuten
zijn activiteiten noodgedwongen tot het
verstrekken van documenten, informatie
en advies aan belanghebbenden
betreffende de toepasselijke wetgeving,
de individuele dossiers en de voordelen
die verbonden zijn aan de erkenningen.
Men maakte gebruik van deze
relatieve stilte om alle hens aan dek te
roepen om de informatisering4 van de
statutendossiers te vervolledigen zodat
de databank gebruiksklaar is om de
procedure, naar aanleiding van de latere Shaef kaart van Decamp Victor – persoonlijk dossier, DOS,
heropening van de aanvraagtermijnen, d090305
zoveel mogelijk geïnformatiseerd af te
handelen.

3

4
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De wet van 16 januari 2006, houdende heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het
bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in
Korea, is gepubliceerd in de Belgische Staatsblad van 6 februari 2006.
Zie punt betreffende Victory, pagina 17

1.3 De renten

1.4 De pensioenen

In ons verslag 2004 hebben we de oorsprong van de oorlogsrenten en het verschil tussen rente
en pensioen toegelicht.
We willen er hier enkel aan herinneren dat de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers bevoegd is voor
de toekenning van twee soorten renten:

Tijdens het jaar 2005 ging de dienst pensioenen door met het onderzoek van de dossiers inzake
invaliditeitspensioenen op basis van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen
voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden.

• De renten voor personen die een statuut van nationale erkentelijkheid hebben bekomen als
weerstander tegen het nazisme, werkweigeraar en/of weggevoerde voor verplichte
tewerkstelling tijdens de oorlog 1940-1945, de renten voor zeevissers, evenals de renten
toegekend aan de weduwen van deze personen.
NB: Op dit ogenblik worden bijna geen nieuwe renten aan titularissen meer toegekend aangezien
de meeste belanghebbenden dit voordeel, dat al sinds 1970 bestaat, hebben verkregen.
Daarentegen worden, wegens het hoog sterftecijfer bij de titularissen, nog ieder jaar nieuwe
renten aan weduwen toegekend. Zo verkregen 450 weduwen in 2005 een rente.
• De renten toegekend aan de slachtoffers van rassenvervolgingen (wet van 11 april 2003)
Kunnen hiervan genieten: volwassenen en kinderen, onderworpen aan de maatregelen van
rassenvervolging door de bezetter, die ingevolge hun onderduiken zijn kunnen ontsnappen
aan deportatie en tijdens deze periode bijzonder moeilijke levensomstandigheden hebben
gekend. Ze hebben daardoor recht op een jaarlijkse lijfrente gelijk aan een verhoogde rente
van werkweigeraar van vier semesters.

De burgerlijke invaliditeitscommissies en de hogere beroepscommissies, administratieve
rechtscolleges, zijn tijdens het jaar 2005 19 maal samengekomen en hebben een uitspraak
gedaan over de pensioenrechten van 109 burgerlijke oorlogsinvaliden.
De dienst pensioenen heeft ook, per ministeriële beslissing, 172 aanvragen inzake verergeringen
en weduwepensioenen behandeld.
Nieuw in 2005 was de voorbereiding van de teksten betreffende het nieuwe statuut van burgerlijk
invalide van de oorlog 1940-1945, dat tijdens het jaar 2006 zal worden uitgevoerd5.

Medische verzorging
De dienst medische verzorging betaalt aan de slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en aan de
burgerlijke slachtoffers van Kongo wier pensioenaanvraag nog wordt onderzocht de medische en
farmaceutische kosten terug voor de aandoeningen of letsels waarvoor een invaliditeitsaanvraag
werd ingediend.
Jaar 2005

Sedert de inwerkingtreding van de wet van 11 april 2003 werden 3.224 aanvragen om renten
ingediend, de meeste tussen juni en augustus 2003.
Het merendeel werd behandeld in de loop van het jaar 2004.
Aangezien geen einddatum voor het indienen van een aanvraag werd voorzien, ontvangt de
dienst nog dagelijks nieuwe aanvragen.
Tijdens het jaar 2005 werden 291 nieuwe aanvragen behandeld: 175 hiervan gaven aanleiding
tot een toekenning, terwijl de overige 116 werden verworpen, voornamelijk wegens het niet
bezitten van de Belgische nationaliteit op 1 januari 2003.

5

Aantal titularissen

Aantal facturen

Bedrag

43

200

16 000 €

U vindt meer details over dit statuut, dat zal worden toegekend aan de titularissen van een
invaliditeitspensioen, in punt 4.5, pagina 20
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1.5 Archieven en documentatie

De leeszaal

Briefwisseling
Meer dan duizend (1.079) brieven werden opgemaakt in 2005, tegenover zowat 1.500 het jaar
daarvoor. Deze vermindering kan onder andere verklaard worden door het kleiner aantal
aanvragen van verschillende administraties waaronder de Landesversicherungsanstalten (Duitse
gewestelijke bureaus voor invaliditeits- en ouderdomsverzekering). Daarentegen zijn het aantal
aanvragen om individuele opzoekingen, zowel van familiale als van wetenschappelijke aard,
gestegen van 478 tot 762, zodat ze in 2005 neerkomen op 70 % van de uitgaande briefwisseling.

Verdeling van de uitgaande post
Leeszaal Foto Regie der Gebouwen

Gelet op het toenemend aantal lezers geïnteresseerd in de
geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog was een grotere en
meer functionele ruimte voor de raadpleging van documenten
noodzakelijk. De leeszaal, die tot nu toe was ondergebracht op
de achtste verdieping van de archieftoren, werd ingericht op het
gelijkvloers en de tussenverdieping van het prachtig gebouw van “La
Prévoyance sociale”. Deze ruimte, die aanvankelijk ook moest dienen
voor de lezers van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, werd sinds
de renovatie van het gebouw alleen gebruikt door het Studie- en
Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA),
een federale wetenschappelijke instelling ten dienste van studenten,
leerkrachten, onderzoekers, het grote publiek en de media. Sedert
april 2005 wordt deze ruimte gezamenlijk door beide diensten
gebruikt, overeenkomstig de oorspronkelijke plannen.

De nieuwe leeszaal biedt talrijke voordelen: een betere dienstverlening voor het publiek, een
permanente aanwezigheid, een aangename werkomgeving en de mogelijkheid uitgebreidere
onderzoeken over de Tweede Wereldoorlog te doen dankzij het feit dat het SOMA en de Dienst
voor de Oorlogsslachtoffers voortaan dicht bij elkaar zitten.
Tijdens het jaar 2005 ontving de archief- en documentatiedienst 436 lezers. Dit publiek bestond
voornamelijk uit onderzoekers van wetenschappelijke instellingen, studenten, maar ook
slachtoffers zelf en familieleden.
Indeling van de lezers per categorie en taalrol jaar 2005
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1.6 De ordonnancering
Tijdens het jaar 2005 heeft de dienst 832 betaalopdrachten bezorgd aan de Thesaurie (FOD Financiën) – Centrale dienst der vaste uitgaven – sector Oorlogspensioenen – de uitbetalingsinstelling
inzake pensioenen. Deze betaalopdrachten hadden betrekking ofwel op nieuwe aanvragen (gerechtigden of rechthebbenden) ofwel op aanvragen wegens verergeringen voor:
• 442 Franstalige dossiers
• 356 Nederlandstalige dossiers
• 34 Duitstalige dossiers
Het totaal aantal oorlogspensioenen en -renten dat de Thesaurie voor rekening van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers aan gerechtigden heeft uitbetaald, bedroeg 33.711 eind 2005 tegenover
35.277 eind 2004, ofwel een vermindering met 4,4 %.
De evolutie van het aantal pensioenen en renten ziet er uit als volgt:

Oorlog 1914-1918

Oorlogpensioenen 1940-1945
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Slachtoffers gebeurtenissen Kongo

Oorlogrenten 1940-1945

Renten ten gunste van zeevissers

12

850 aanvullende vergoedingen werden uitgekeerd aan invaliden die verplicht ingelijfd werden in
de Wehrmacht en aan hun rechthebbenden.
55 personen genieten als kind van invaliden boven de 80% of als wees van burgerlijke
oorlogsslachtoffers kinderbijslag, uitbetaald door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers .
De artikelen 2, 3 en 15 van de wet van 11 april 2003 voorzien in forfaitaire jaarlijkse verhogingen
van het bedrag van de rente voor bepaalde gerechtigden. Ter uitvoering van deze artikelen heeft
de Thesaurie van de FOD Financiën, in opdracht van de dienst ordonnancering, het bedrag van de
rente vanaf 1 januari 2005 verhoogd voor 10.800 gerechtigden weggevoerden-werkweigeraars en
voor 1.978 gerechtigden op renten “wet van 11 april 2003”.
De dienst ordonnancering heeft het Rekenhof, om het visum en de deﬁnitieve inschrijving in het
Grootboek van Pensioen te bekomen, bewijsdocumenten voorgelegd betreffende:
• 503 Franstalige dossiers
• 450 Nederlandstalige dossiers
• 17 Duitstalige dossiers
De dienst heeft meer dan 200 attesten, 128 verminderingskaarten NMBS, TEC en De Lijn en 30
parkeerkaarten aan belanghebbenden afgeleverd.
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2. Het budget
Om zijn opdrachten te vervullen, beschikte de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers in 2005 over
een globaal jaarlijks budget van meer dan 110 miljoen euro, dat voornamelijk als volgt werd
onderverdeeld:
1. De uitbetaling van pensioenen, renten en vergoedingen aan burgerlijke oorlogsslachtoffers
en hun rechthebbenden is ingeschreven op het federaal budget van Pensioenen organisatieafdeling 54.
In duizenden euro

Realisaties 2005

Oorspronkelijk
budget 2006

Pensioenen en renten voor burgerlijke
oorlogsslachtoffers 14-18 en hun rechthebbenden

924

895

834

Pensioenen en renten voor burgerlijke
oorlogsslachtoffers 40-45 en hun rechthebbenden

42.441

42.225

42.217

1.343

1.320

1.336

31

23

25

Vergoedingen voor de verplicht ingelijfden bij het
Duitse leger en hun rechthebbenden

906

804

843

Kinderbijslag voor wezen van burgerlijke
oorlogsslachtoffers en kinderen van invaliden
boven de 80%

174

203

190

Renten van zeevissers
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• de eigen werking van de Dienst
• de werking van de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers
• de toelagen toegekend aan het IV-NIOOO en aan diverse vaderlandslievende verenigingen
• de terugbetaling van medische kosten aan invaliden tijdens de procedure voor de toekenning
van hun pensioen
In duizenden euro

Aangepast
budget 2005

Pensioenen voor slachtoffers van de gebeurtenissen
op het grondgebied van Kongo, Rwanda en Burundi

2. Zijn ingeschreven op het federaal budget van de FOD Sociale Zekerheid – organisatieafdeling
59, de nodige kredieten voor:

Aangepast
budget 2005

Realisaties 2005

Oorspronkelijk
budget 2006

Werkingskosten van de Dienst en van de Hoge
Raad

41

39

42

Patrimoniale uitgaven betreffende de Dienst

32

32

28

Toelagen aan vaderlandslievende verenigingen

16

16

16

Terugbetaling van medische kosten

18

16

18

64.360

64.360

60.722

Toelage aan het IV-NIOOO

3. De gebeurtenissen van het jaar 2005
3.1 De Open Monumentendagen

Open Monumentendagen 2005, ingang van het
gebouw - foto DOS

3.2 Bezoek van een delegatie van de Democratische Republiek Kongo
Op 17 en 18 september 2005 heeft de Dienst voor
de Oorlogsslachtoffers andermaal de deuren
van zijn gebouw voor het publiek geopend in
het kader van de Open Monumentendagen.
Deze dagen, met als thema “Brussel, 175 jaar
Hoofdstad”, hadden tot doel 175 jaar België in
de kijker te stellen met Brussel als centrum van
het economische, politieke en culturele leven in
België.
Bij deze gelegenheid heeft de Nederlandstalige
radiozender FM Brussels een reportage
gemaakt over de Dienst en de bijzonderheden
van het gerestaureerde gebouw aan de
Luchtvaartsquare.

Meer dan 700 bezoekers zijn een kijkje
komen nemen in het gebouw. De meeste
onder hen hebben deelgenomen aan de
geleide bezoeken aan de koepel en de
archieftoren, tijdens dewelke de werking van
de Dienst en de verschillende levensfasen
van het gebouw sedert de bouw ervan in
1912 werden toegelicht. Gelet op het grote
succes werden trouwens talrijke bijkomende
bezoeken georganiseerd.
In
het
verlengde
van
de
Open
Monumentendagen hebben tevens geleide
bezoeken plaatsgehad voor het personeel
van de FOD Sociale Zekerheid. Zo konden
Open Monumentendagen 2005, geleid bezoek - foto DOS
deze ambtenaren ook het prachtige gebouw
in art deco ontdekken waarin de Dienst voor
de Oorlogsslachtoffers is ondergebracht
en kregen zij een overzicht van zijn
indrukwekkend archieffonds.

Op 19 juli 2005 heeft de Dienst
het bezoek gekregen van een
delegatie van de Democratische
Republiek Kongo, geleid door
de Vice-Minister belast met de
Demobilisatie en de Oud-strijders,
de heer Sylvain DELMA MBO.
De opdrachten van de Dienst
werden uiteengezet aan de
delegatie om haar denkpistes
aan te bieden voor de delicate
problematiek van de oud-strijders,
oorlogsslachtoffers en -invaliden
in Kongo.
Bezoek van de delegatie van de DRK – foto Ministerie van Defensie

Om de inspanningen van de Kongolese regering voor de invoering van een beleid ten gunste
van deze bevolkingscategorie te ondersteunen en om concreet bij te dragen tot de uitwerking
van de beheersstructuren voor deze problematiek, zullen drie tot vier vertegenwoordigers van
de DRK tijdens het jaar 2006 een week opleiding volgen bij de archief- en documentatiedienst.
Deze opleiding zal voornamelijk toegespitst zijn op technieken voor het inzamelen en verwerken
van archieven en documenten en op het ter beschikking stellen van de nodige informatie voor
de administratieve behandeling van hersteldossiers. Talrijke praktische oefeningen zullen
plaatshebben om rechtstreeks en concreet te antwoorden op de gestelde vragen.
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3.3 Reportage over het gebouw in de uitzending “Forts en tête”
In de uitzending “Forts en tête” van 22 maart 2005 van de RTBF was de gemeente Anderlecht aan de beurt. Bij deze gelegenheid is een ploeg de binnen- en buitenarchitectuur van het gebouw waarin
de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers sedert 1958 is ondergebracht, komen ﬁlmen, net als een verdieping van de archieftoren en documenten betreffende Fernand Brunfaut, de architect die samen
met zijn zoon Maxime het gebouw in 1930 heeft gerenoveerd.

3.4 Themadag “Mijn voorouders in de oorlog”
Op verzoek van de Vereniging Voor Familiekunde (VVF) te Brussel was de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers vertegenwoordigd op de themadag “Mijn voorouders in de oorlog: bronnen voor
familiekunde”, op 19 november 2005. De panelen over de historiek van de Dienst – samengesteld in 2004, naar aanleiding van de inhuldiging van het gerestaureerde gebouw – werden opnieuw
tentoongesteld, en Gert De Prins stelde kort de documentatie voor die de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers de onderzoekers kan aanbieden. Andere sprekers waren dr. Frankie Schram van de
Universiteit Antwerpen en Katholieke Universiteit Leuven, en Jos De Becker, auteur van een artikelenreeks over de Belgische vluchtelingen in Groot-Brittannië tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Infostands werden eveneens verzorgd door het Archief van de Stad Brussel, het In Flanders Fields Museum en het Nationaal Museum van de Weerstand.
De bezoekers en organisatoren reageerden erg positief, wat nogmaals toont dat er een grote interesse is voor onze archieven6.

3.5 Voorstelling van de Dienst aan het SOMA
Sedert maart 2004 delen we voortaan ons gerenoveerd gebouw aan de Luchtvaartsquare met het SOMA7 . Opdat deze samenwoning tussen twee instellingen met zeer verschillende culturen niet
gewoon een ruimtelijke eigenaardigheid zou blijven, was het aan beide kanten nodig elkaar beter te kennen. Er was immers gebleken dat slechts een klein deel van de onderzoekers van het SOMA
de meeste van onze projecten en de precieze inhoud van onze archieffondsen kende.
De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers heeft daarom op 18 april 2005, in de gerenoveerde zaal van de raad van beheer van de voormalige verzekeringsmaatschappij “La Prévoyance sociale” zijn
activiteiten, een gedetailleerde inventaris van zijn archieffondsen en zijn projecten voorgesteld aan het wetenschappelijk personeel van het SOMA, waarbij de bestaande complementariteit tussen
beide instellingen in het daglicht werd gesteld. De archieven van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers bevatten een opmerkelijke verscheidenheid aan documenten: voor de exploitatie van deze
heuse goudmijn zal de nabijheid van het SOMA zeker een dynamiserende factor zijn.

6
7

http://www.vvf-brussel.be/verslag20051119.html
Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij
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4. De projecten
4.1 De projecten inzake databases
4.1.1 Victory
In 2005 werd naarstig verder gewerkt om van ‘Victory’ een performante databank te maken. Het
uiteindelijke doel is om met enkele muisklikken een overzicht te krijgen van de verschillende
individuele dossiers, statuten, renten en pensioenen die op naam van elk burgerlijk
oorlogsslachtoffer berusten.

ENCODAGE
a. Statuten
Er werden 36.056 dossiers statuten aan de databank toegevoegd, wat het totaal op 265.438
brengt.
Eind 2005 konden de gegevens van volgende statuten via Victory opgevraagd worden:
• 36.576 dossiers politieke gevangenen (PG)
• 10.884 dossiers rechthebbenden van politiek gevangenen (PGRH)
• 78.801 dossiers weggevoerden voor de verplichte tewerkstelling (WG)
• 63.897 dossiers werkweigeraars (WW)
• 15.797 dossiers burgerlijke weerstanders (BW)
• 17.520 dossiers weerstanders door de sluikpers (WSP)
• 9.330 dossiers R.C.B.L.’ers (RCBL)
• 3.608 dossiers verplicht ingelijfden in het Duitse leger (VI)
• 175 dossiers weerstanders tegen het nazisme (WN)
• 688 dossiers ondergedoken joodse kinderen (OJK)

We streven ernaar de gegevens van de overige statutendossiers in 2006 in te geven.
Eind 2005 werd ook een proefproject opgestart om de gegevens van rechthebbenden van
politieke gevangenen beter te kunnen raadplegen. De software werd aangepast en er werd
gezocht naar de beste manier om de gegevens zo vlot mogelijk in te brengen.
b. Renten & Pensioenen
Aan de hand van lijsten van de Thesaurie van de FOD Financiën werden de gegevens van de
dossiers renten en pensioenen die nog werden uitbetaald, door de Informaticadienst van onze
FOD in Victory ingebracht.
Onze dienst zorgt ervoor dat deze gegevens up-to-date blijven door het overlijden van de
titularissen van de dossiers in te brengen.
In 2005 werden aldus 1.200 dossiers renten en 260 dossiers pensioenen aangepast.

STATISTIEKEN
Dankzij Victory kunnen ook de voornaamste statistieken over voormelde dossiers opgeroepen
worden. In 2005 werd deze mogelijkheid nog uitgebreid.

4.1.2 De persoonlijke “DDO”-dossiers
Het aanvullen en rationaliseren van het “DDO”-bestand (bestand voor toegang tot de individuele
persoonlijke dossiers van de dienst Documentatie en Opzoekingen, die de archief- en
documentatiedienst is geworden) werd in 2005 voortgezet. Sedert 2003 werden meer dan 50.000
dossiers ingevoerd in een Excel-bestand (waaronder meer dan 30.000 dit jaar, onder andere
dankzij de samenstelling van nieuwe teams) en meer dan 7.000 dossiers werden aangevuld op
basis van documenten uit de verschillende documentatiefondsen (waaronder meer dan 4.000 dit
jaar).

Dossiers in Victory op 31.12.2005
In 2005 heeft de Dienst software voor collectiebeheer aangekocht bij de ﬁrma Infogenia. Dit
instrument dat “Musnet” heet, heeft tot doel het registreren van gegevens en documentaire
opzoekingen te vergemakkelijken8. Vanaf het jaar 2006 zullen de gegevens van het DDO-bestand
worden opgenomen in “Musnet” en zullen nieuwe ﬁches uitsluitend in dit programma worden
geregistreerd.

8

Zie ook het hoofdstuk over het bestand “materies” , pagina 19
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4.1.3 Het Memoriaal van de nazirepressie

Het fort van Breendonk in de jaren 1950 –
foto Nationaal Gedenkteken van het Fort
van Breendonk

Het project ‘Memoriaal’ heeft tot doel een lijst te maken
van de slachtoffers van de repressie, zoals die door
de bezetter in België werd uitgeoefend gedurende de
Tweede Wereldoorlog. Dit onderzoek, uit te voeren in
verschillende fasen, gebeurt in de eerste plaats op basis
van historische bronnen bewaard in de archieven van de
Dienst voor de Oorlogsslachtoffers. Tegelijkertijd sluit
het aan bij het lopend historisch onderzoek in binnenen buitenland. Het Memoriaal moet daarmee een
geactualiseerd overzicht bieden van de omvang van die
repressie.

Waarom het project ‘Memoriaal’
De aanzet voor het project werd gegeven door de ‘Verbroedering van de Vriendenkringen der
Nazi-Concentratiekampen en Gevangenissen’, vertegenwoordigers van de Belgische politieke
gevangenen. Daarnaast is er ook de blijvende en meer algemene vraag naar informatie. Dat
toont zich onder meer in het aantal vragen gericht aan de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers.
Deze vragen zijn afkomstig van nabestaanden, familiekundigen, plaatselijke historici, studenten
en academische onderzoekers. Het project, met de werktitel ‘Memoriaal’, verzoent de beide
invalshoeken. Bovendien zal de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers, nu al erkend als een belangrijk
archiefbewaarder, met dit project de herwaardering van haar archieven kunnen voortzetten.
Tot slot – en misschien ten overvloede – is het belangrijk op te merken dat de resultaten van de
opzoekingen geen invloed hebben op de statutaire (niet-)erkenning van de betrokkenen.

Afbakening van het onderzoek
‘Memoriaal’ focust zich op alle personen die in België werden aangehouden door de bezettende
overheid of die erdoor werden berecht. Ook de Belgen die werden opgepakt in Duitsland of de
bezette gebieden, zowel joden, sinti en roma worden hierin opgenomen.

Verwerking van de gegevens
Door het opzoekingswerk in te delen in verschillende opeenvolgende deelprojecten, die elk een
eigen ﬁnaliteit bezitten, kan de omvang van het ‘Memoriaal’ als geheel onder controle gehouden
worden. Elke fase heeft dan een erg concreet doel en een overzichtelijke omvang. Op die manier
kan de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers het project in grote mate zelfstandig dragen en kunnen
tastbare resultaten voorgelegd worden op vrij korte termijn.
Reeds tijdens de behandeling van de gegevens zullen concrete resultaten zichtbaar worden.
Het onderzoek naar de gevangenen van het Fort van Breendonk vormt een logische eerste fase,
die kan afgerond worden in het tweede semester van 2006. Daarna start de tweede fase die kan
handelen over de gevangenen van de citadel van Hoei.

Externe wetenschappelijke controle
Om te waken over de wetenschappelijke waarde van het project, wil de Dienst voorzien in een
externe controle door een ‘wetenschappelijk comité’. Het is de bedoeling dat comité samen te
stellen in de eerste jaarhelft van 2006. In die periode kan ook de samenwerking opgezet worden
met het Memoriaal Fort van Breendonk, de Duitse ‘Gedenkstätten’ en andere buitenlandse
instellingen.

4.2 De documentaire projecten
4.2.1 Het bestand van de weggevoerde en vervolgde joden en zigeuners van België
Voorstelling van het bestand
De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers bewaart één van de voornaamste bronnen over het verloop
van de rassenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om het bestand over de
vervolging en deportatie van joden en zigeuners van België. Dit bestand met namen, samengesteld
uit ﬁches opgemaakt door de Duitse veiligheidsdienst, de Sipo-SD, was aanvankelijk bestemd voor
het organiseren van de deportatie. Het werd vervolgens gebruikt door de Administratie van de
Oorlogsslachtoffers onder andere bij de vergoedings-procedures en werd aangevuld met andere
ﬁches die tijdens de oorlog werden opgemaakt of die het resultaat zijn van opzoekingen door de
Dienst. Het omvat drie reeksen: de weggevoerde personen, de niet-weggevoerde personen en
het bestand “Drancy”9.

9
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Zie punt 4.2.2., pagina 19

Doelstellingen
De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers is zich bewust van de historische waarde van dit archieffonds
bestaande uit zowat 57.000 ﬁchedossiers en heeft daarom beslist deze waardevolle documenten
te beschermen en ze bovendien toegankelijk te maken door een omvangrijk programma voor
dematerialisatie en verspreiding op te starten. Deze documenten zullen systematisch worden
gedigitaliseerd, in passend bewaringsmateriaal worden verpakt en een deel van de beelden
en de informatie zal op het web worden gepubliceerd in overeenkomst met de reglementering
betreffende de bescherming van de levenssfeer.
Op te merken valt dat de eerste fase van dit project reeds uitgevoerd is, namelijk het digitaliseren
van het bestand “Drancy”10. De Dienst voor de Oorlogsslachtoffers beschikt voortaan over het
materieel, de lokalen en het personeel die nodig zijn voor het project en zal de tijdens deze eerste
fase opgedane ervaring kunnen benutten.

Uitvoering
In 2005 werd het project voorbereid. Een werkplan
werd opgemaakt om de behoeften inzake materiaal,
informatica en personeel te bepalen. Eén van de
voornaamste elementen bij de voorbereiding van het
project is de keuze van de scanner geweest in functie
van de zeer speciﬁeke behoeften van het project,
gelet op de broosheid van de documenten die niet
automatisch kunnen worden bewerkt.

Scanner A2 en ﬁches uit het bestand van
de vervolging en deportatie van joden en
zigeuners van België – foto DOS

Vooraleer met de eigenlijke uitvoering van het project
te beginnen en om een beter inzicht te hebben in de
behoeften aan personeel en informaticamiddelen, zal
tijdens het jaar 2006 een testfase plaatshebben, waarbij
het project wordt uitgetest met 100 ﬁchedossiers als
steekproef. Het project zal echt van start gaan in 2007.

4.2.2 Het bestand “Drancy”
In samenwerking met het Joods Museum van Deportatie en Verzet te Mechelen worden de
gegevens geregistreerd van de ﬁches over de joden in België die vanuit Frankrijk naar Franse en
buitenlandse concentratiekampen werden weggevoerd. De ﬁches worden gescand en vervolgens
verpakt in omslagen van zuurvrij papier. Sedert het begin van de operatie in 1998 werden 9.000
van de 9.60011 ﬁches verwerkt, waarvan 3.800 in 2005.

4.2.3 Het bestand “materies”
Tijdens het jaar 2005 werd het controleren, uniformeren en informatiseren van het bestand
“materies” (thematisch bestand dat toegang geeft tot de documenten van de algemene
documentatie) voortgezet: meer dan 1.500 (gecorrigeerde of nieuwe) ﬁches werden ingevoerd,
zodat het totaal aantal geregistreerde ﬁches 4.500 bedraagt.
De eerste versies van de software voor collectiebeheer “Musnet” van de ﬁrma Infogenia werden
eind 2005 uitgetest. Vanaf volgend jaar zullen de 4.500 geregistreerde ﬁches in dit programma
worden overgebracht.

4.3 De bewaringsprojecten
4.3.1 Het fonds “Rode Kruis”
Een eerste klassement werd voor het fonds “Rode Kruis” uitgevoerd, dat in 2006 opnieuw zal
worden verpakt. Het gaat om documenten over Belgische burgers die in Belgische gemeenten
of buiten onze grenzen werden gewond of zijn overleden tijdens gebeurtenissen van de Tweede
Wereldoorlog. Deze documenten werden veelvuldig gebruikt door de dienst pensioenen om de
aangiften van slachtoffers te staven.

4.3.2 De dossiers van burgerlijke invaliden van de oorlog 1914-1918
Deze dossiers hadden erg geleden onder een ongelukkige verhuizing, zodat ze moesten worden
schoongemaakt en opnieuw geklasseerd. Tijdens het jaar 2005 werd het lokaal een eerste maal
gereinigd en heeft de Dienst de hand kunnen leggen op een vijftigtal kasten om een eerste deel
van dit fonds in betere voorwaarden (stof- en lichtvrij) te kunnen opbergen.
11 Het

10

Zie punt 4.2.2.

cijfer 8.600 ﬁches dat in het vorig verslag was vermeld omvatte enkel personen weggevoerd vanuit
het kamp van Drancy. In het cijfer in dit verslag wordt ook rekening gehouden met een duizendtal personen
weggevoerd via andere kampen in Noord-Frankrijk.
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4.3.3 De individuele dossiers van de Citadel van Hoei
Het verpakken en registreren van de individuele documenten van de Citadel van Hoei is dit jaar van
start gegaan. Deze originele documenten over meer dan 5.000 personen die tussen 1940 en 1944
in het Fort van Hoei werden opgesloten beslaan 23 mappen. Om ze onder betere voorwaarden
te beschermen en te bewaren, worden ze geregistreerd, verpakt in zuurvrije mappen en dozen
en krijgen ze een nieuw klassementnummer. In 2005 werden 232 dossiers op deze manier
bewerkt.

4.3.4 De Personalakten
De Personalakten zijn gerechtelijke dossiers (9.300 in totaal), opgemaakt
op naam van een persoon betrokken bij een bepaalde zaak en tegen wie
een vonnis werd uitgesproken door een Duitse volksrechtbank. Sedert
2003 worden deze dossiers uit hun originele map gehaald om te worden
verpakt in een map uit zuurvrij papier en opgeborgen in eveneens zuurvrije
dozen. In 2005 werden 500 dossiers op deze manier behandeld.

voorbereiding van de restauratie van deze herdenkingsplaats. De Minister van Landsverdediging,
die moet instaan voor de renovatie, stelde een comité van historici aan om de inhoud te bepalen
van de historische synthese die in het nieuw paviljoen zal worden voorgesteld. De Dienst voor
de Oorlogsslachtoffers heeft aan dit project deelgenomen door een historicus af te vaardigen.
Hiermee wordt bevestigd dat op de Dienst onvermijdelijk een beroep wordt gedaan wanneer
evenementen of archieven uit de Tweede Wereldoorlog opnieuw in het daglicht moeten worden
gesteld.

4.5. Het statuut van burgerlijk invalide van de oorlog 1940-1945
De federaties van burgerlijke oorlogsslachtoffers hadden een verzoek in verband met de
verhoging van de invaliditeitspensioenen ingediend bij de Hoge Raad voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers. Deze Hoge Raad heeft de bevoegdheden overgenomen van de
Centrale Commissie belast met het onderzoek van concrete oplossingen voor niet-ingewilligde
verzoeken van oud-strijders en oorlogsslachtoffers.
Uit de discussies binnen dit orgaan is gebleken dat deze verhoging, gelet op zijn hoge kost, thans
niet kan worden overwogen om budgettaire redenen.

Personalakten van Paul Pire – DOS – R.451/Tr.21971

4.4 De 60ste verjaardag van de bevrijding van het kamp van Auschwitz en de
renovatie van het Belgisch paviljoen in Auschwitz
Op 27 januari 2005 werd de zestigste verjaardag van de bevrijding van het concentratie- en
uitroeiingskamp van Auschwitz herdacht. Om de gebeurtenis in haar juiste context te plaatsen,
wijdde de RTBF een speciale uitzending aan Auschwitz en de deportatie van Belgische joden.
Bij de voorbereiding van deze uitzending is een ploeg van de RTBF het bestand over vervolging
en deportatie van Belgische joden en zigeuners komen ﬁlmen en heeft Sophie Vandepontseele,
verantwoordelijke voor de archieven, daarover geïnterviewd.
Bij het bezoek aan het concentratiekamp van Auschwitz stelde de Eerste Minister vast dat het
Belgisch paviljoen, waarin de “Endlösung” in België wordt voorgesteld en dat in 1978 op de
eerste verdieping van een blok in het kamp werd ingericht, aan een grondige renovatie toe was.
Een werkgroep opgericht onder impuls van de Eerste Minister werd zeer snel belast met de

20

Er werd dus gekozen voor de invoering van een “statuut van burgerlijk invalide van de oorlog 19401945”. Dit zou het minderwaardigheidsgevoel enigszins moeten wegnemen bij deze categorie
van personen ten opzichte van de zogenaamde “vaderlandslievende” categorieën (militairen,
leden van het verzet of politieke gevangenen) waaraan de wetgever steeds meer aandacht heeft
besteed.
Over de modaliteiten van dit statuut werd onderhandeld met de betrokken verenigingen en een
ontwerp van koninklijk besluit is thans voorgelegd aan de verschillende administratieve instanties
voor advies en/of goedkeuring.
Dit statuut zal ook recht geven op een erkenningskaart en op het dragen van een ereteken.

5. De communicatie
5.1 De krantenartikels
5.1.1 Het Memoriaal van de nazirepressie
Eén van de reacties op het Jaarverslag 2004 was afkomstig van mevrouw Cathy Galle, journaliste
bij de krant De Morgen. Zij was geïnteresseerd in het Memoriaal van de politieke gevangenen, dat
vermeld werd bij de toekomstperspectieven. De vaststelling dat meer dan zestig jaar na het einde
van de Tweede Wereldoorlog sommige nabestaanden nog steeds op zoek zijn naar hun vermiste
verwanten, leidde tot een paginagroot artikel, dat verscheen op maandag 26 december 2005. Via
de Dienst kwam de journaliste in contact met enkele familieleden van politieke gevangenen en met
Victor Malbecq, zelf een voormalige gevangene van het concentratiekamp van Neuengamme.

Deze editie van Zoom werd zeer op prijs gesteld door het personeel van de FOD en van de
parastatale instellingen, voor wie de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers vrij onbekend was.

5.3 De website
Tijdens het jaar 2005 is het aantal bezoekers op onze website http://warvictims.fgov.be met 42,8%
gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar (namelijk 3.990 bezoekers voor het jaar 2005).

Overzicht van het maandelijks aantal bezoekers van de website
“Warvictims” voor de jaren 2004 en 2005

5.1.2 Het museum van de Citadel van Hoei
De heer Alain Wolwertz, journalist bij de krant Vers l’Avenir, Huy-Waremme heeft in de editie van
22 december 2005 een artikel geschreven over de oprichting van een “Maison des Résistants” dat
zal worden geopend aan de voet van de Citadel van Hoei. Dit project, op initiatief van de stad Hoei,
zou in de loop van het jaar 2006 gerealiseerd worden.
Voor het inrichten van deze nieuwe ruimte over “de vormen van weerstand van gisteren tot
vandaag” zal de stad zich baseren op de databank met informatie over meer dan 6.000 gevangenen
die in het Fort werden opgesloten, die werd aangelegd door Marie Lejeune, historicus bij de
Dienst voor de Oorlogsslachtoffers. Dit artikel heeft een beter inzicht gegeven in het werk dat
voornamelijk op basis van de archieven van de Dienst werd gerealiseerd.

5.2 Zoom
De editie oktober 2005 van Zoom, de bedrijfskrant van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, werd volledig gewijd aan de Dienst
voor de Oorlogsslachtoffers.
In samenwerking met de Directie-generaal Communicatie en
het Redactiecomité van Zoom werden, onder andere door middel
van interviews met medewerkers, alle aspecten van de Dienst
voorgesteld: zijn activiteiten, dagelijkse taken, realisaties en projecten
(onder andere verbetering van interne processen, bewarings- en
informatiseringsprojecten).

In samenwerking met de Directie-generaal Communicatie werd in 2005 de reorganisatie van de
website aangevat. Een nieuwe structuur op maat van de doelgroep, nieuwe teksten en formulieren
die beter aangepast zullen zijn aan de behoeften van de burger, werden ontworpen. De nieuwe
website zou in de loop van het jaar 2006 operationeel moeten zijn.

Zoom oktober 2005 – DG Communicatie
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5.4 Het jaarverslag 2004
De publicatie van het eerste jaarverslag van de Dienst voor de Oorlogsslachtoffers “Vooruitzichten voor de naoorlogse
solidariteit” is voor de Dienst een verrijkende en overtuigende ervaring geweest en heeft hem aangemoedigd om het avontuur
in 2005 voort te zetten.
U vindt hieronder enkele positieve reacties na het verzenden van dit eerste jaarverslag:

“Ik heb met zeer veel belangstelling gelezen, vooral de passages op pagina 16 waar u het heeft over doeltreffende
communicatie van archieven en wetenschappelijk onderzoek” [De heer J.-D. Chappuis, Adjunct-directeur, Internationaal
Comité van het Rode Kruis, Arolsen, 17.01.2006].
“Dankzij dit verslag kan men het verdienstelijk werk dat uw medewerkers en uzelf verrichten in het belang van
oorlogsslachtoffers goed inschatten en het geeft een uitstekend overzicht over de manier waarop u de informatisering en de
bewaring van de documentatie van uw dienst beheert. Ik feliciteer u.” [De heer Ch.-Cl. Biedermann, Directeur, Internationale
Opzoekingsdienst, 6.12.2005].
“Ik heb het met veel aandacht dit volledig, duidelijk en leerrijk instrument gelezen, dat mij bijzonder heeft geïnteresseerd”
[De heer A. Lavandy, 2.12.2005].
Jaarverslag 2004 van de DOS

“De joodse Gemeenschap van België kan enkel wensen dat u met hetzelfde dynamisme de ingeslagen weg zou voortzetten.
Het is belangrijk dat de gebeurtenissen van 40-45 levendig in het geheugen blijven en dat de slachtoffers worden vergoed”
[De heer professor J. Klener, Centraal Israëlitisch Consistorie van België, 2.12.2005].
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Contact
Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid
Dienst voor de Oorlogsslachtoffers
Luchtvaartsquare 31
1070 Brussel
Tel. 02/528.91.00 – Fax 02/528.91.22
warvictims@minsoc.fed.be
http://warvictims.fgov.be

Nuttige adressen
Kabinet van de heer Flahaut, Minister van Landsverdediging
Lambermontstraat 8
1000 Brussel
Tel. 02/550.28.90 – Fax 02/550.29.19
cabinet@mod.mil.be
http://www.ﬂahaut.be

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden,
Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers (IV-NIOOO)
Regentlaan 45/46
1000 Brussel
Tel. 02/227.63.00 – Fax 02/227.63.31
info@niooo.fgov.be
http://www.niooo.be

Ministerie van Defensie
Sectie administratieve expertise
Subsectie Notariaat (HRG-A/N)
Kwartier Koningin Astrid
Bruynstraat 1
1120 Brussel
Tel. 02/264.63.32
Dghr.hrgan@mil.be
http://www.mil.be

FOD Financiën – Thesaurie
Dienst Oorlogspensioenen
Kunstlaan 30
1040 Brussel
Tel. 02/233.70.62 (NL) - 02/233.76.97 (FR)

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA)
Luchtvaartsquare 29
1070 Brussel
Tel. 02/556.92.11 – Fax 02/556.91.00
cegesoma@cegesoma.be
http://www.cegesoma.be

Pensioendienst voor de overheidssector
Victor Hortaplein 40 bus 30
1060 Brussel
Tel. 02/558.60.00 – Fax 02/558.60.10
Info@pdos.fgov.be
http://www.ap.fgov.be
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Afkortingen
BS

Belgisch Staatsblad

BSC

Balanced Scorecard

BW

statuut van burgerlijk weerstander

DDO

persoonlijk dossier van de Dienst Documentatie en Opzoekingen

DG

Directie-generaal

DOS

Dienst voor de Oorlogsslachtoffers

DRK

Democratische Republiek Kongo

FOD

Federale Overheidsdienst

IV-NIOOO

Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oud-strijders en Oorlogsslachtoffers

KPI

kritische performantie-indicator

KSF

kritische succesfactor

LVA

Landesversicherungsanstalt (Duitse gewestelijke bureaus voor invaliditeits- en ouderdomsverzekering)

NMBS

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

OJK

statuut van ondergedoken joods kind

PG

statuut van politiek gevangene

PG RH

statuut van politiek gevangene rechthebbende

RCBL

statuut van rekruteringscentrum van het Belgische leger

Sipo-SD

Sicherheitspolizei - Sicherheitsdienst

SOMA

Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

TEC

Transports en commun (Waalse vervoersmaatschappij)

VI

statuut van verplicht ingelijfde bij de Wehrmacht

WG

statuut van weggevoerde voor verplichte tewerkstelling

WN

statuut van weerstander tegen het nazisme

WSP

statuut van weerstander door de sluikpers

WW

statuut van werkweigeraar
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Verklarende woordenlijst
Balanced scorecard:

instrument voor prestatiemeting

Bestand “Drancy”:

bestand van de personen weggevoerd vanuit Frankrijk

Bestand “materies”:

thematisch referentiebestand dat verwijst naar de documenten van de algemene documentatie

Bizzcore:

informatica-toepassing voor de Balanced Scorecard

Gedenkstätte:

memoriaal

Musnet:

software voor collectiebeheer waardoor de gegevens van het bestand “materies” en van het DDO-bestand kunnen worden ingevoerd

Personalakten:

gerechtelijke dossiers opgemaakt op naam van een persoon betrokken bij een bepaalde zaak en tegen wie een vonnis werd uitgesproken door een Duitse volksrechtbank

Victory:

informatica-toepassing, in Oracle, met de grifﬁegegevens (statuten, renten en pensioenen)
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