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Privacyreglement Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa  
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
a.  persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare 

natuurlijke persoon; 
b.  verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens in het kader van de Stichting Individuele 
Verzekeringsaanspraken Sjoa (hierna: de Stichting), waaronder verzamelen, vastleggen, 
ordenen, bewaren, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken en vernietigen; 

c.  verantwoordelijke: de rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en 
de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;  

d.  beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is 
belast met de dagelijkse zorg voor de verwerking van persoonsgegevens, voor de 
juistheid van de ingevoerde gegevens, alsmede voor het bewaren, verwijderen en 
verstrekken van gegevens;  

e.  derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig ander 
persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker 
gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken;  

f.  aanvraag: verzoek van een persoon om vast te stellen of zijn eventuele rechten uit een 
geroofde Joodse oorlogspolis zijn te traceren en die eventueel uit te keren;  

g. Wbp: De Wet bescherming persoonsgegevens.  
 
Artikel 2 Reikwijdte 
Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die bij de 
Stichting in het kader van de doelstellingen als genoemd in artikel 6 lid 1 plaatsvinden.  
 
Artikel 3 Beheer van de verwerking 
1.  Als verantwoordelijke van de verwerking treedt op het bestuur van de Stichting. 
2.  Als beheerder van de verwerking treedt op de directeur van de Stichting.  
 
Artikel 4 Uitgangspunten bij de verwerking van persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden door Stichting in overeenstemming met de wet en op 
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.  
 
Artikel 5 Beveiliging 
De verantwoordelijke treft maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de 
te verwerken gegevens. Ook zorgt hij ervoor dat de kwaliteit van de beveiliging van 
persoonsgegevens tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde 
kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan gewaarborgd is.   
 
Artikel 6 Doelstellingen van de verwerking van persoonsgegevens  
1. De verwerking van persoonsgegevens door de Stichting vindt plaats in het kader van de 

volgende doelstellingen: (a) het doen van onderzoek in het kader van een aanvraag om 
uitkering van een levensverzekeringspolis op het leven van personen als bedoeld in 
artikel 7a, en (b) het berekenen en uitbetalen van het uitkeringsbedrag.  
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2.  De volgende categorieën verzekeringen komen in aanmerking voor onderzoek door de 

Stichting:  
a.  niet-opgeëiste verzekeringen waarvan de afkoopwaarden aan de Staat der Nederlanden 

zijn overgedragen wegens het ontbreken van rechthebbenden; 
b.  niet-opgeëiste volksverzekeringen (bedragen lager dan fl. 500,-) waarvan geen 

afkoopwaarde aan de Staat der Nederlanden is betaald wegens het ontbreken van een 
aanspraak op afkoopwaarde;  

c.  niet-opgeëiste verzekeringen die aan de roof zijn onttrokken door verzekerde en/of 
verzekeraar of die buiten herstel zijn gebleven en waarvan geen afkoopwaarde aan de 
Staat der Nederlanden is betaald; 

d.  niet-opgeëiste natura-uitvaartverzekeringen van verzekeraars die lid zijn, of waarvan de        
rechtsopvolgers lid zijn van het Verbond van Verzekeraars.  

 
3. De verantwoordelijke zal geen persoonsgegevens verwerken voor andere doeleinden dan 
bedoeld in art. 6 lid 1. 
 
Artikel 7 Categorieën van betrokkenen 
In het kader van de genoemde doelstellingen als bedoeld in art 6 lid 1 worden 
persoonsgegevens verwerkt van:  
a.  personen die in de Tweede Wereldoorlog, op basis van hun Jood zijn vervolgd zijn en 

daardoor zijn getroffen in hun recht op levensverzekering;  
b.  personen die bij de Stichting een aanvraag indienen als pretendent-rechthebbende (als 

gevolg van vererving of eventueel uit eigen hoofde) op een uitkering uit een 
verzekeringspolis van een  persoon als genoemd onder a. 

c.  personen die tijdens het onderzoek naar aanleiding van een aanvraag naar voren komen 
als medegerechtigden of van wie anderszins verwerking van persoonsgegevens 
noodzakelijk is.   

 
Artikel 8 Soorten van persoonsgegevens  
Omtrent de betrokkenen genoemd in artikel 7 worden ten hoogste de volgende gegevens 
opgenomen: 
a.  informatie betreffende het oorlogsslachtoffer: naam, laatste adres, naam echtgenoot, 

datum en plaats van geboorte en overlijden, nationaliteit;   
b.  informatie betreffende de levensverzekering uit de oorlogstijd: polisnummer, verzekerde 

waarde, waarde van de afkoopsom, toenmalige verzekeringsmaatschappij en eventuele 
aanvullende informatie betreffende de polis en de eventuele afwikkeling daarvan; 

c.  gegevens ten behoeve van identificatie van en communicatie met de indiener van de 
aanvraag: naam, adres, telefoonnummer, eerste moment van contact met de Stichting, 
familierelatie met slachtoffer; 

d.  andere gegevens dan onder a tot en met c genoemd, indien deze noodzakelijk zijn voor 
adequaat onderzoek naar en de afwikkeling van een aanvraag.  

 
Artikel 9 Herkomst van de persoonsgegevens  
De in art. 8 bedoelde gegevens worden verkregen door: 
1.  vrijwillige opgave van de aanvragers zowel schriftelijk als telefonisch, zowel uit eigen 

beweging als na verzoek door de Stichting.  
2.  hetgeen tijdens het eigen onderzoek van de Stichting vergaard wordt bij de afzonderlijke 

verzekeringsmaatschappijen en gemeentelijke- en Rijksarchieven, e.d. 
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Artikel 10 Verdere verwerking van de persoonsgegevens 
1.  Verdere verwerking van persoonsgegevens - waaronder ook gegevensverstrekking aan                                                                                       

derden – vindt niet plaats op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor 
ze zijn verkregen.  

2.   Bij de beoordeling of verdere verwerking mogelijk is, zal rekening worden gehouden met 
de relatie tussen de doelen, de aard van de gegevens, de gevolgen voor de betrokkene, 
de wijze van verkrijging en de compensatiemaatregelen voor de betrokkene.  

 
Artikel 11 Verwijdering van persoonsgegevens 
Gezien het bijzondere karakter van de verwerking en haar doel geldt er geen vaststaand 
tijdstip voor verwijdering van de persoonsgegevens. De persoonsgegevens zullen door de 
verantwoordelijke worden verwijderd, wanneer ze niet langer meer nodig zijn voor het doel als 
genoemd in artikel 6 lid 1 van dit reglement en wanneer er sprake is van een verzoek van de 
betrokkene conform artikel 12 lid 2 van dit reglement.  
 
Artikel 12 Inzage en correctie 
1.  Verzoeken van de betrokkene tot inzage en correctie van de hem of haar betreffende 

persoonsgegevens die door Stichting worden verwerkt, dienen schriftelijk te worden 
ingediend bij de verantwoordelijke. In geval van een verzoek om inzage zal Stichting de 
betrokkene binnen vier weken na de datum van het verzoek een overzicht en informatie 
betreffende de verwerking van diens persoonsgegevens doen toekomen. Indien door 
Stichting geen persoonsgegevens van de verzoeker worden verwerkt, zal Stichting dit 
tevens binnen vier weken na de datum van het verzoek aan de verzoeker laten weten.  

 
2.  Indien uit het verstrekte overzicht blijkt, dat de persoonsgegevens feitelijk onjuist zijn, voor 

het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd 
met dit reglement of de Wbp worden verwerkt, kan de betrokkene schriftelijk om 
aanpassing, respectievelijk wijziging of verwijdering van de betreffende gegevens 
verzoeken. De Stichting zal de betrokkene binnen vier weken na ontvangst van genoemd 
verzoek, schriftelijk laten weten of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. 
Indien niet of niet volledig aan het verzoek van de betrokkene wordt voldaan wordt dit met 
redenen omkleed.  

 
3.  De verantwoordelijke kan voor een verzoek als bedoeld in artikel 12 lid 1 een vergoeding 

van kosten verlangen die niet hoger is dan het bij algemene maatregel van bestuur 
vastgestelde bedrag.  

 
Artikel 13 Publicatie 
Dit reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd op het adres waar de verantwoordelijke 
is gevestigd.  
 
Artikel 14 Wijzigingen 
Wijzigingen in doelstelling, inhoud en gebruik van de verwerking van de persoonsgegevens 
door de Stichting zullen leiden tot wijziging van dit reglement. 
 
Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel 
1.  Dit reglement treedt in werking op 13 februari 2002. 
2.  Dit reglement kan worden aangehaald als het “Privacyreglement Stichting Individuele 

Verzekeringsaanspraken Sjoa”. 


