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I. Initiatief oprichting Stichting ICAM  

1. De oprichting van Stichting ICAM heeft als achtergrond de wens van een aantal perso-

nen en organisaties, om professionele ondersteuning te verlenen aan gedupeerden en 
aanverwante partijen inzake situaties waar massaschade is of dreigt te ontstaan’. De 

stichting heeft een ‘multi purpose’ functie en beoogd is om haar blijvend een functie te 

laten vervullen in het massaschade domein.  

2. Stichting ICAM is volledig onafhankelijk. Ze heeft, anders dan indien en voor zover dat 

functioneel is inzake concrete Projecten, geen band met enigerlei wederpartij/gedaagde, 

procesfinancier, advocatenkantoor of andere derde.  

II. Samenstelling raad van toezicht 

1. Op 21 juni 2022 is onverwacht overleden het raad van toezicht-lid Adri van Beek. Adri 

van Beek is een van de founders van Stichting ICAM. Wij herinneren ons hem als een 

sympathieke, gedreven en kundige persoon en zullen hem missen. We streven er naar 

om zijn gedachtengoed zo veel als mogelijk is tot uitdrukking te blijven brengen in het 

beleid van de stichting. 

2. Adri van Beek was voorgedragen door procesfinancier Liesker Procesfinanciering (con-

form de Claimcode). Liesker Procesfinanciering is in de gelegenheid gesteld om een 

voordracht te doen voor een kandidaat ter opvulling van de ontstane vacature.  

III. Bevindingen toezicht  

1. Voor de stand van zaken aangaande Stichting ICAM en de lopende projecten verwijst de 

raad van toezicht naar het Verslag nr. 1 van het bestuur d.d. 12 juli 2022. 

2. De raad van toezicht vergadert: 

(a) Eens in de twee maanden gezamenlijk met Adriaan de Gier (operational manage-

ment);  
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(b) Eens in de vier maanden gezamenlijk met het Bestuur en Adriaan de Gier (operati-

oneel management) en de verantwoordelijk advocaat per dossier/project. 

3. Mede op basis van voormelde vergaderingen neemt de raad van toezicht op regelma-

tige basis kennis van de stand van zaken, de ontwikkelingen en de vooruitzichten inzake 

alle activiteiten en projecten van Stichting ICAM. Daartoe spreekt ze zowel gezamenlijk 

als op individuele basis met alle betrokkenen, in ieder geval met de bestuursleden, het 

operationeel management en de per project betrokken verantwoordelijke advocaat. Dit 

heeft het eerste half jaar van 2022 vier keer plaatsgevonden, waarvan twee keer geza-

menlijk met het bestuur. 

4. Per de datum van dit verslag is haar oordeel, dat alles goed verloopt en dat het hiervoor 

genoemde bestuursverslag een correcte weergave is van de stand van zaken. 

 

- Einde verslag    -  

 

 


