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Ramat Gan, 16-03-2000 
 
Beste Erik, 
 
Even een korte samenvatting van wat ik je gister over de telefoon vertelde. 
 

1. Dinsdag morgen, 14 maart 2000, was er een gesprek met de directeur van het 
World Jewisch Congres, dr. A. Becker, reizend ambassadeur F. Majoor, amiraad J. 
van Vliet, dr. M. Gerstenfeld en mijzelf. 
In dit gesprek is ter sprake gekomen de meningsverschillen tussen het World 
Jewisch Congres en het Verbond van Verzekeraars en het Eagleburger Comitee. 
Het was een goed gesprek. 

2. Gister was er een gesprek van Platform Israel en het World Jewisch Congres 
gedurende 31/2 uur waarin uitvoerig is gesproken over verschillende onderwerpen 
waaronder ook de verhouding tussen de Nederlandse Verzekeraars, het World 
Jewisch Congres, het Eagleburger Comitee en het standpunt van Platform Israel in 
deze zaak. 
Namens het World Jewisch Congres namen deel mr. I. Singer, de. A. Becker en mr. 
I. Steinberg. 
Wat betreft jullie verbond zijn we tot de volgende overeenstemming gekomen. 
A) VBV is bereid toe te treden als verbond bij het Eagleburger Comitee 
B) Het verbond is bereid in de kosten van het Eagleburger Comitee te participeren. 
C) De Nederlandse verzekaraars hoeven niet te betalen voor uitbetaalde polissen. 
D) In ieder geval zal de participatie van de Nederlandse verzekeraars in het relief 
fund niet hoger zijn dan het percentage van de Nederlandse verzekeraars in Europa 
op de dag van het uitbreken van de oorlog. 

E) Het World Jewisch Congres is bereid schriftelijk te bevestigen dat ze achter punt 
C en  D staat en bereid te garanderen. 
F) Gezien de vele partijen die zich bezig houden met deze zaak, hebben wij 
voorgesteld aan het World Jewisch Congres, en deze heeft dit aangenomen, dat er in 
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eerste plaats een briefwisseling zal zijn tussen ons, met als eerste brief jullie 
principiele instemming met bovenstaande. 
Een kopie van jullie brief (in het engels) zal ik doorsturen naar dr. A. Becker en dr. I. 
Steinberg die mij hierop hun reactie zullen geven. 
Deze reactie zal ik aan jouw doorsturen. 
G) Het voordeel van deze handeling, behalve dat het veel kosten zal sparen, dat 
Platform Israel een directe informele lijn gevormd heeft tussen de verzekeraars, het 
World Jewisch Congres en het Eagleburger Comitee. 
 
Volgens mij zijn bovenstaande punten conform onze gesprekken en afspraken. 
Laat me weten of jullie van onze faciliteiten willen gebruik maken. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Avraham Roet 
 


