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Lijst van Grafieken, Schema’s

en Tabellen
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Antwerpen)
Grafiek 2 : bestemming opbrengst verkoop joods vastgoed
Grafiek 3 : bestemming opbrengst ‘gedwongen’ verkoop
Grafiek 4 : overzicht ‘gedwongen’ verkopen in Brussel : bestemming

saldo
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gens
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Schema 5 : verplichte tewerkstelling in Noord-Frankrijk : de lonen van

de joodse arbeiders (vanaf november 1942)
Schema 6 : verplichte tewerkstelling in Noord-Frankrijk : de lonen van

de joodse arbeiders (vanaf september 1944)
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Tabel 1 : lijst hoorzittingen
Tabel 2 : de verplichte inschrijving van de joodse bevolking in België
Tabel 3 : de joodse bevolking in Nederland
Tabel 4 : de joodse bevolking in Frankrijk
Tabel 5 : de deportatie in West-Europa
Tabel 6 : de mortaliteit onder de oorlogsslachtoffers in België
Tabel 7 : eigendommen onder Duits beheer
Tabel 8 : soorten eigendommen
Tabel 9 : belang van de textielbedrijven en de bont- en ledersector
Tabel 10 : resultaat aanmeldingsverplichting
Tabel 11 : realisatie van de bij de Diamantcontrole in beslag genomen

geslepen en ruwe diamanten van joodse diamantairs
Tabel 12 : kluizen naar lokatie
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Tabel 20 : omvang van de Möbelaktion
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Tabel 23 : passief Verwaltung Hütteman (vastgoed Antwerpen)
Tabel 24 : deposito’s in contanten bij de DCK-hoofdkantoor
Tabel 25 : overzicht deposito’s bij DCK
Tabel 26 : sekwester BTG : vereffening door Domeinen
Tabel 27 : BTG-rekeningen Frensel : retours naar Domeinen
Tabel 28 : vereffening joodse tegoeden via Domeinen
Tabel 29 : geblokkeerde onderrekeningen van joodse diamantairs
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rekening Frensel (in BEF)
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der van de BRüG-wet
Tabel 32 : globale passiva financiële instellingen (1938-1943)
Tabel 33 : macro-economische doorlichting financiële instellingen
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de 1938-1943
Tabel 35 : macro-economische doorlichting 1938-1943 vertrekkend van

de huidige financiële instellingen
Tabel 36 : overzicht van transfers in 1943 van de financiële instellingen

naar de Société française de Banque et de Dépôts
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Tabel 37 : vergelijking van het globaal marktaandeel en de spreiding
van de joodse financiële tegoeden in 1943

Tabel 38 : vergelijking van het globaal marktaandeel en de spreiding
van de joodse financiële tegoeden 1943

Tabel 39 : overzicht van de retours van de Société française de Banque et
de Dépôts naar de financiële instellingen zonder tussenkomst
van de titularissen

Tabel 40 : vergelijking tussen de alimentatie van de SFBD in 1943 en de
retours naar de financiële instellingen zonder tussenkomst
titularis in 1945

Tabel 41 : resultaten van de kruising van de lijsten van niet opgevraag-
de bezittingen met de MZDB

Tabel 42 : evaluatie van de effectenportefeuilles, 1944-46
Tabel 43 : eindevaluatie van de niet opgevraagde tegoeden bij de finan-

ciële instellingen
Tabel 44 : vereffening joodse tegoeden aan de Schatkist
Tabel 45 : rangschikking van de belangrijkste verzekeringsmaatschap-

pijen naar aantal contracten
Tabel 46 : rangschikking van de belangrijkste verzekeringsmaatschap-

pijen naar marktaandeel
Tabel 47 : door de ICHEIC voorgestelde raming met betrekking tot de

niet gehonoreerde ‘joodse’ levensverzekeringscontracten in
België – december 1999

Tabel 48 : berekening van de ICHEIC
Tabel 49 : berekening van de niet uitbetaalde contracten leven van de
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