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JAARVERSLAG 2002

Bestuur
Het bestuur is in 2002 elf keer in vergadering bijeengekomen, waarbij onder andere 385 notities
inzake 678 polissen zijn besproken.
Het bestuur heeft in 2002 een bezwaarcommissie in het leven geroepen, waarvan de leden door het
Centraal Joods Overleg en het Verbond van Verzekeraars zijn benoemd.
Op 6 februari heeft er een gezamenlijke bijeenkomst plaatsgevonden van het bestuur met de
bezwaarcommissie, het Centraal Joods Overleg en het Verbond van Verzekeraars.

Bezwaarcommissie
De bezwaarcommissie is als volgt samengesteld:
• dhr. mr. H.L.J. Roelvink(voorzitter) – oud-vice-president Hoge Raad;
• mw. mr. A.S. van Leeuwen – rechter te Alkmaar;
• dhr. mr. F.N. Meijer – voormalig advocaat en raadsheer-plaatsvervanger;
• mw. mr. M.A. Pach – vice-president rechtbank te Zwolle.
Dhr. W.Th.M. van der Velden werd benoemd tot secretaris van de bezwaarcommissie. Gedurende zijn
ziekte heeft dhr. drs. M.T. Timmermans zijn taak waargenomen.
De bezwaarcommissie is in 2002 negen maal bijeen geweest. In totaal zijn er zestien
bezwaarschriften ingediend, waarvan er één werd ingetrokken. De bezwaarcommissie heeft negen
adviezen uitgebracht, waarvan er vier geheel of gedeeltelijk positief zijn voor de aanvragers, twee
negatief werden beoordeeld en er drie zaken zijn aangehouden. Deze laatste zaken betroffen
zogenaamde ‘economische onmacht’ gevallen die destijds door de Raad voor het Rechtsherstel zijn
afgewezen. Strikt genomen vallen deze zaken niet onder de werkingssfeer van de Stichting, maar
gezien het feit dat de uitspraken van de Raad met de huidige ogen bekeken niet meer als redelijk en
billijk kunnen worden gezien brengt de bezwaarcommissie er toe het bestuur te verzoeken toch niet
iets in deze gevallen te doen. Het bestuur heeft dit in overweging genomen.

Secretariaat
De personele bezetting is in 2002 gestegen van 5,3 f.t.e. naar 5,6 f.t.e. en bedroeg over het hele jaar
gemiddeld 5,4 f.t.e. Gedurende het hele jaar was er een bezetting van acht personen.

Aanvragen
Er zijn dit jaar 2730 aanvragen ontvangen, waarvan 2035 (75%) in de tweede helft van het jaar. Dit
effect is toe te schrijven aan de Maror-mailing. (Zie onder publiciteit)
De aanvragen zijn in te delen in drie categorieën:
1. aanvragen die betrekking hebben op een naam van de internetlijst met waarschijnlijk niet
uitgekeerde polissen (6%);
2. aanvragen die één of meerdere verzekeringsmaatschappijen noemen (6%);
3. aanvragen zonder informatie over verzekeringsmaatschappij (88%).
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De aanvragen zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland (62%), maar ook veel uit Israël (18%) en de
Verenigde Staten (9%).
Prioriteit werd dit jaar gegeven aan de afhandeling van de aanvragen in categorie 1 en 2 vanwege het
feit dat deze categorieën het meest kansrijk zijn om tot een uitkering te leiden.
Van categorie 1 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2002 toegenomen van 41% tot 65%.
Van categorie 2 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2002 toegenomen van 18% tot 65%.
Van categorie 3 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2002 afgenomen van 36% tot 31%.
In totaal zijn er 967 aanvragen afgehandeld in 2002 wat het totaal brengt op 3254 afgehandelde
aanvragen, zijnde 35% van het totaal.
Er zijn in 2002 twee lijsten met 875 namen naar de verzekeringsmaatschappijen verzonden voor
onderzoek.

Uitkeringen
In totaal zijn er in 2002 zijn er 177 (in 2001: 89) polissen uitgekeerd aan 620 (in 2001: 207)
rechthebbenden voor een bedrag van € 895.367,44 (in 2001: € 344.678,-)
Het bestuur stelde de minimum uitkering vast op € 25,-.
In totaal waren er ultimo 2002 - 274 polissen uitgekeerd aan 843 rechthebbenden voor een bedrag
van € 1.295.939,03.
De hoogte der uitkeringen was als volgt:
Hoogte Uitkering
Onder € 1.000,€ 1.000,- tot € 5.000,€ 5.000,- tot € 10.000,€ 10.000,- tot €. 20.000,€ 20.000,- tot € 30.000,Boven € 30.000,-
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De hoogste uitkering bedroeg € 75.507,-.

Archieven
De digitalisering van het archief van de Stichting Centraal Bureau van Onderzoek inzake de Vererving
van de Nalatenschap van Vermiste Personen is dit jaar voltooid. Met het Nederlands Instituut voor
Oorlogsdocumentatie, beheerder van het archief, is een bruikleenovereenkomst gesloten.
Dit betekent dat genealogische gegevens over meer dan 17.000 Joodse gezinnen via de computer
beschikbaar zijn gekomen.
De Stichting heeft in overleg met het Centraal Joods Overleg het beheer op zich genomen van het
archief van het Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims. Dit archief bevat ruim 2.000 dossiers
aangaande Joodse claims uit de jaren 1998 – 2002.
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ICHEIC
In 1998 werd de International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC), ook wel naar
de voorzitter de Commissie-Eagleburger genoemd, opgericht. Deze commissie bestaat uit
toezichthouders uit de VS op het gebied van verzekeringen, vertegenwoordigers van Israël en Joodse
organisaties, en verzekeringsmaatschappijen.
In januari 2002 heeft een delegatie van de Stichting, bestaande uit de bestuursleden Numann en
Wijnholt en directeur Van der Well, een bezoek gebracht aan de heer Eagleburger en een vergadering
van de ICHEIC bijgewoond. Na afloop van de vergadering heeft dhr. Wijnholt een toespraak
gehouden op een presentatie over de werkzaamheden van de Stichting.

De heren Eagleburger, Wijnholt & Numann

In 2002 zijn ca. 300 ICHEIC aanvragen ontvangen. Het registreren van deze aanvragen bleek zeer
arbeidsintensief te zijn omdat de geleverde namen en data vaak incorrect, verkeerd gespeld en/of
onvolledig waren.

Privacy reglement
In 2002 heeft een privacy reglement het licht gezien. Het reglement ligt ter inzage op het secretariaat
en zal ook op het internet gepubliceerd worden.
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Onderzoek PVK
De Pensioen- en Verzekeringskamer heeft op advies van de Commissie Scholten een
accountantsonderzoek ingesteld naar de aanwezigheid en afhandeling van Joodse oorlogspolissen.
Dit onderzoek werd uitgevoerd door Ernst & Young Integrity Services & Investigations.
De Stichting heeft bijgedragen aan dit onderzoek, onder andere door een brief van het bestuur over
de afhandeling van Joodse polissen. Deze brief is als bijlage in het rapport, dat in december 2002
werd gepubliceerd, opgenomen.
Het onderzoek heeft een lijst met gegevens over 117 polissen opgeleverd die mogelijk niet uitgekeerd
zijn. Deze lijst is voor nader onderzoek aan de Stichting overhandigd.

Publiciteit
In februari/maart 2002 is onder alle aanvragers een nieuwsbrief verspreid met informatie over de
stand van zaken bij de Stichting.
In juni 2002 heeft de Stichting deelgenomen aan een mailing die verspreid werd onder de ca. 35.000
personen opgenomen het MAROR (Individuele Joodse uitkeringen) bestand. Deze mailing heeft tot
vele nieuwe aanvragen geleid.

Namenlijst
De Stichting heeft dit jaar in nauwe samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen gewerkt aan
de voorbereiding van publicatie van een aanvulling op de namenlijst op de internetsite inzake niet
uitgekeerde polissen.
Deze werkzaamheden zijn nog niet voltooid in 2002. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit leiden tot de
publicatie van ca. 1500 nieuwe namen.

Den Haag, 7 mei 2003

mr. M.R. Wijnholt
voorzitter

mr. E.J. Numann
secretaris

mr. J. de Ruiter
penningmeester

