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Archief Philip Staal

Geachte besturen,
Op dinsdag 29 januari 2002 heeft ten onzen kantore een bespreking plaatsgevonden tussen
delegaties uit uw besturen, in aanwezigheid van uw respectievelijke juridisch adviseurs en
ondergetekende. Het doel van de bespreking was het oplossen van de meningsverschillen
welke zijn ontstaan tussen SIM enerzijds en CJO / SPI anderzijds en te komen tot goede
werkafspraken voor de toekomst. Mij is verzocht de gemaakte afspraken vast te leggen, hetgeen met deze brief geschiedt.
Gedateerd 6 februari 2002 is een eerste concept van de brief aan de deelnemende partijen
toegezonden. In een concept d.d. 8 maart 2002 zijn de ontvangen commentaren verwerkt. In
deze definitieve versie zijn de commentaren verwerkt naar aanleiding van het concept d.d. 8
maart 2002.
Deze brief is als volgt ingedeeld:
1. Uitgangspunten
2. Afspraken.
3. Bijlagen
3.1.
Overzicht aanwezigen
3.2.
Raming maximum bedrag collectieve doelen
3.3.
Rekenmethodiek
Het overzicht van de aanwezigen bij de bespreking is opgenomen als bijlage 1.
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1.

UITGANGSPUNTEN

Als uitgangspunten voor de gemaakte afspraken gelden:
•
•

CJO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst gedateerd 11 november
1999 welke door CJO is gesloten met het Verbond van Verzekeraars in Nederland, hierna ook aangeduid als “Verzekeraars”;
CJO en SPI zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
gedateerd 13 juli 2000 welke door hen is gesloten met de Nederlandse Verenging van
Banken, de Vereniging voor de Effectenhandel in liquidatie en Euronext Amsterdam N.V.
(rechtsopvolger onder algemene titel van Amsterdam Exchanges N.V.), hierna ook respectievelijk aangeduid als “Banken” en “Beurs”
Tot deze verantwoordelijkheid behoort in ieder geval de opzet en het functioneren van de
zogenaamde “claimstichtingen”.

•

het bestuur van SIM is verantwoordelijk voor het beheer en de verdeling van het
• aanvangsvermogen ad ƒ 234 miljoen,
• te verhogen met de daarop te ontvangen rentebaten
• en te verhogen met eventuele in de toekomst nog te ontvangen bedragen.
Partijen zijn het er over eens dat het bestuur van SIM, met het oog op zijn verantwoordingsplicht, gehouden is te handelen met inachtneming van de statuten en het uitkeringsreglement van SIM.

•

de uitvoering van de verdeling van de beschikbaar gekomen gelden dient zodanig transparant en controleerbaar te geschieden dat achteraf op eenvoudige en eenduidige wijze
verantwoording afgelegd kan worden.

2.

AFSPRAKEN

Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

vermogen beschikbaar voor collectieve uitkeringen
verwervingskosten en kosten voorbereiding verdeling
statuten en uitkeringsreglementen Stichtingen collectieve doelen
beschikbaarstelling gelden aan SIM
beschikbaarstelling gelden door SIM
lening CJO aan SIM
samenstelling bestuur SIM

A.

VERMOGEN BESCHIKBAAR VOOR COLLECTIEVE UITKERINGEN

CJO / SPI kunnen zich vinden in de berekening welke is opgenomen in een overzicht d.d. 4
januari 2002 (MAROR: raming maximumbedrag voor collectieve doelen), aangepast d.d. 8
maart 2002 opgesteld door A. van Wersch. Met betrekking tot de kolom “Claims” worden
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daarbij de navolgende kanttekeningen gemaakt:
•
•

de rente tot aanvangsdatum dient volgens CJO/SPI gesteld te worden op ƒ 10 miljoen;
tot het aanvangsvermogen behoort eveneens een bedrag ad ƒ120.000, afkomstig van De
Nederlandsche Bank.

Het aangepaste overzicht is als bijlage 2 bij deze brief opgenomen. Uit dit overzicht blijkt dat
op grond van de uitkeringsreglementen maximaal de navolgende bedragen beschikbaar
kunnen komen voor collectieve doelen (in miljoenen ƒ):
ƒ
• uit SMO
64,896
• uit SIM
42,279
• totaal SMO / SIM
• uit claimstichtingen beurs/banken

107,175
20,722

• totaal, exclusief claimstichting verzekeraars

127,897

Hierbij is nog geen rekening gehouden met het door CJO/SPI verwachte overschot in de
claimstichting verzekeringen. Dit overschot wordt, na aftrek van het aan de “Verzekeraars”
toekomend deel, door CJO /SPI geraamd op ƒ 13 miljoen.
In totaal komt voor de collectieve doelen beschikbaar (in ƒ miljoen):
ƒ
a. uit SMO / SIM / claimstichting banken/beurs
b. claimstichting verzekeraars

127,897
13,000
140,897

Van de hiervoor genoemde bedragen kan inmiddels worden aangenomen dat de uitkeringen
uit SMO en SIM gelijk zullen zijn aan het maximumbedrag; in totaal derhalve ƒ 107,175 miljoen. Rekening houdend met het door CJO/SPI geraamde aandeel in het overschot van de
claimstichting “Verzekeraars” ad ƒ 13 miljoen, komt voor de collectieve doelen in ieder geval
een bedrag beschikbaar van ƒ 120,175 miljoen.
CJO/SPI zijn voornemens een eventueel overschot van de claimstichtingen op een zodanige
wijze uit te keren dat daardoor voor de collectieve doelen in elk geval (maximaal) een bedrag
van ƒ 140,897 miljoen beschikbaar komt. Daarbij wordt rekening gehouden met een overschot ad ƒ13 miljoen uit de claimstichting verzekeraars en met het collectieve deel dat via
SIM toch al uit de claimstichtingen beschikbaar komt. De statuten van de claimstichtingen
zijn zo ingericht, dat CJO en SPI dienovereenkomstig kunnen beslissen.
Na een korte schorsing deelt SIM mee dat het bestuur van SIM zich erbij neerlegt dat SIM
geen invloed heeft op de besluitvorming inzake het overschot in de claimstichtingen. Dit is de
verantwoordelijkheid van CJO en SPI.
Het voorgaande betekent dat een eventueel overschot in de claimstichtingen
“Beurs”/”Banken” tenminste ƒ 20,722 miljoen moet bedragen alvorens sprake kan zijn van
extra individuele uitkeringen.
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CJO/SPI zeggen toe dat – indien en voorzover te zijner tijd een overschot aanwezig zal blijken te zijn - bij de aanwijzing door CJO/SPI aan het bestuur van de claimstichtingen
“Beurs”/”Banken” - ter zake van de bestemming van dat overschot - het meerdere boven het
voornoemde bedrag van ƒ 20,722 miljoen beschikbaar komt voor individuele uitkeringen.
Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat wanneer uit het overschot een bedrag in
SIM wordt gestort, dit bedrag ingevolge het uitkeringsreglement van SIM beschouwd wordt
als een verhoging van het aanvangsvermogen; van deze verhoging van het aanvangsvermogen komt dan weer, overeenkomstig het uitkeringsreglement van SIM, een deel toe aan
de collectieve doelen.
In bijlage 3 is de rekenmethodiek weergegeven voor de hiervoor opgenomen verdeling van
een eventueel overschot uit de claimstichtingen.
NB
Tijdens de bespreking is ook kort aan de orde geweest de indertijd afgesproken reservering
ter grootte van een bedrag van ƒ25 miljoen ten laste van het aanvangsvermogen van de
claimstichting “Beurs”. Dit bedrag is bedoeld als een reservering voor mogelijke claims welke
worden ingediend jegens stichtingen en hun bestuurders welke bij de restitutie en verdeling
van de Joodse tegoeden zijn betrokken. Bij het bepalen van de stand van zaken met betrekking tot de effectenclaims (rond eind 2002) bestaat nog geen zekerheid dat geen claims jegens de hiervoor bedoelde stichtingen en hun bestuurders ingediend zullen worden.
CJO en SPI zijn voornemens, in goed overleg met SIM, hierover een uitspraak te doen aan
het eind van 2002 als de afloop van de claimperiode nabij is. Hierbij wordt aangetekend dat
CJO en SPI geen intentie hebben het hiervoor genoemde bedrag van ƒ25 miljoen als extra
reservering voor de collectiviteit te bestemmen.
B.

VERWERVINGSKOSTEN EN KOSTEN VOORBEREIDING VERDELING

Tot de verwervingskosten en de kosten van de voorbereiding verdeling worden gerekend de
kosten welke terzake reeds zijn en nog worden gemaakt voor:
•
•

de reeds beschikbaar gekomen bedragen (ƒ 764,12 miljoen);
eventuele nog te verwerven andere bedragen.

Deze kosten komen voor vergoeding door SIM in aanmerking, indien en voor zover
•
•
•
•
•
•

zij niet op andere wijze worden vergoed;
zij een maximum van ƒ 2,7 miljoen niet overschrijden;
zij reeds zijn gemaakt tot op heden, respectievelijk nog worden gemaakt in de jaren 2002
en 2003;
CJO en SPI kunnen aantonen dat deze kosten zijn besteed voor verwerving dan wel
voorbereiding van de verdeling (in de ruimste zin des woords);
de controlerende accountants van CJO en SPI de kwalificatie van deze bedragen in de
jaarrekeningen van CJO en SPI zonder voorbehoud goedkeurten;
CJO en SPI jaarlijks het overzicht van de gemaakte kosten, voorzien van de verklaring
van hun accountant, toezenden aan SIM. Dat kan geschieden door toezending van de
jaarrekening van CJO c.q. SPI waaruit de betreffende kosten blijken;
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•
•

zij zijn opgenomen in een eindafrekening welke begin 2004 wordt ingediend bij het bestuur van SIM;
de controlerend accountant van SIM begin 2004 deze kosten op grond van zijn beoordeling goedkeurt.

Indien en voor zover uit de eindafrekening blijkt dat de werkelijke kosten lager zijn geweest
dan het hiervoor genoemde beschikbaar bedrag, wordt het verschil terstond na goedkeuring
van de afrekening door het bestuur van SIM door CJO respectievelijk SPI aan SIM terugbetaald.
Het hiervoor genoemde maximumbedrag ad ƒ 2,7miljoen is bestemd voor vergoeding van
kosten welke worden gemaakt door:
ƒ
• CJO 74%, ofwel
1.998.000
• SPI 26%, ofwel
702.000
•

Totaal

2.700.000

Op het voornoemde bedrag van ƒ 2,7 miljoen komen in mindering de reeds betaalde voorschotten (uit de door verzekeraars rechtstreeks aan CJO/SPI) betaalde rente en wel als
volgt:
CJO
SPI
Totaal
ƒ
ƒ
ƒ
• beschikbaar bedrag
1.998.000
702.000
2.700.000
• betaalde voorschotten
766.562
269.333
1.035.895
• per saldo nog te betalen door SIM
C.

1.231.438

432.667

1.664.105

STATUTEN EN UITKERINGSREGLEMENTEN STICHTINGEN COLLECTIEVE DOELEN

In het kader van de verantwoordingsplicht van het bestuur van SIM dienen de statuten en het
uitkeringsreglement van de stichting collectieve doelen door het bestuur van SIM te worden
beoordeeld. Deze beoordeling zal gericht zijn op de navolgende punten:
•
•

D.

voldoen de statuten aan de daaraan te stellen eisen, onder meer met betrekking tot benoeming en ontslag van bestuurders en zijn goede waarborgen voor verantwoording en
controle opgenomen. Zie hiertoe bijlage 4;
is het uitkeringsreglement voor aanvragers duidelijk en bevat het reglement een beroepsmogelijkheid.
BESCHIKBAARSTELLING GELDEN AAN SIM

Direct na ondertekening door alle partijen van de vastlegging van de afspraken zullen CJO
en SPI aan de Nederlandse Vereniging van Banken (hierna ook NVB) verzoeken het volledige restantbedrag dat aan SIM toekomt over te maken naar de rekening van SIM op de bekende rekening bij ING-Bank, rekeningnummer 65.34.60.198.
Tot op heden is van verzekeraars ontvangen het gehele overeengekomen bedrag ad ƒ 25
miljoen. Van beurs/banken is tot nog toe ontvangen een bedrag van ƒ 125 miljoen. Per saldo
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is derhalve inzake het aanvangsvermogen nog te ontvangen (van beurs/banken) een bedrag
van ƒ 84 miljoen, te verhogen met de rente tot de datum van betaling.
E.

BESCHIKBAARSTELLING GELDEN DOOR SIM

Verwervingskosten / kosten voorbereiding verdeling
Zodra SIM het restantbedrag van NVB op haar rekening heeft ontvangen, zullen de hiervoor
genoemde bedragen ad respectievelijk ƒ 1.231.438 en ƒ 432.667 door SIM worden overgemaakt op de door CJO respectievelijk SPI aan te geven bankrekeningen.
Vermogen voor collectieve uitkeringen
Nadat aan punt C. (statuten en uitkeringsreglementen) is voldaan en nadat SIM het restantbedrag van de NVB heeft ontvangen, wordt per ommegaande de eerste tranche (10 procent
van het vermogen op aanvangsdatum) in de overeengekomen verhouding van 74/26 aan de
stichtingen collectieve doelen uitgekeerd.
Na deze eerste uitkering en nadat door het bestuur van SIM bij de vaststelling van de financiële verantwoording 2000/2001 een besluit is genomen over de omvang van het restant
uitdelingsvermogen individuele uitkeringen, volgt de uitkering van de tweede tranche (aanvulling tot 20% van het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen op aanvangsdatum).
Verwacht mag worden dat deze beide betalingen in de loop van maart van dit jaar zullen
kunnen geschieden. Uitkeringen uit een eventueel overschot van de claimstichtingen
beurs/banken kunnen niet eerder dan in de loop van het jaar 2003 worden verwacht. Uitkeringen uit een eventueel overschot van de claimstichting verzekeraars kunnen niet eerder
geschieden dan in de loop van het jaar 2010.
F.

LENING CJO AAN SIM

Bij de start van de activiteiten van SIM is door CJO aan SIM een renteloze lening verstrekt
van ƒ 20.000. Anders dan is afgesproken in de leningsovereenkomst van 25 april 2001 zal
SIM zodra zij het restantbedrag van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft ontvangen, de lening aan CJO terug betalen.
G.

SAMENSTELLING BESTUUR SIM

Met de ondertekening van de gemaakte afspraken zullen SPI en CJO Mr Leo Frijda benoemen als lid van Kamer I van SMO. Vervolgens zal Leo Frijda worden benoemd als bestuurslid van SIM.
H.

MENINGSVERSCHILLEN

Bij eventuele meningsverschillen omtrent de uitleg van deze afspraken, zullen partijen, indien
noodzakelijk, ieder een raadsman aanwijzen. De aangewezen raadslieden nemen een bindend besluit.
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Als blijk van uw instemming met deze vastlegging van de gemaakte afspraken verzoek ik u
het tweede exemplaar van deze brief te ondertekenen en aan mij te retourneren.
Met vriendelijke groet,
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN

Aureel van Wersch
Bijlagen: 3
C.c.:

- mr. R.S. Meijer
- mr. W. Taekema

Voor akkoord:
Vereniging Centraal Joods Overleg Externe Betrekkingen
•
•
•

Rob Wurms,
Ruben Vis
Ronny Naftaniel

voorzitter
secretaris
penningmeester

Stichting Platform Israel
•
•
•

Avraham Roet
Barend Elburg
Jacques Richter

voorzitter
secretaris
penningmeester

Stichting Individuele Maror-gelden
•
•
•

John Koekoek
Hans Bril
Menno Cohen

voorzitter
secretaris
penningmeester
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Aanwezigen bij de bespreking op dinsdag 29 januari 2002
Bij de bespreking waren aanwezig:
•

namens CJO
• Rob Wurms, voorzitter
• Ronny Naftaniel, penningmeester (eerste deel van de bespreking)
• Hans van de Lagemaat (eerste deel van de bespreking)
• Ernst Numann, bestuurslid (tweede deel van de bespreking)

•

namens SPI
• Avraham Roet, voorzitter
• Jacques Richter, penningmeester

•

namens SIM
• John Koekoek, voorzitter
• Hans Bril, secretaris
• Yvonne Walvisch

•

adviseurs

•
•
•

Rob Meijer, juridisch adviseur CJO / SPI
Wybe Taekema, juridisch adviseur SIM.
Aureel van Wersch, accountant SIM
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REKENMETHODIEK OVERHEVELING OVERSCHOT CLAIMSTICHTINGEN
In deze notitie wordt aangegeven op welke wijze bepaald kan worden welk deel van een
eventueel overschot in de claimstichtingen beurs/banken rechstreeks aan de stichtingen voor
collectieve doelen ten goede moet komen, en welk deel via SIM.

Afgesproken is dat aan de collectieve doelen in totaal maximaal een bedrag toekomt van ƒ
140,897 miljoen. Hiervan komt beschikbaar via (in ƒ miljoen):
ƒ
* SMO
64,896
* SIM
42,279

* claimstichting verzekeraars

107,175
13,000

* restant uit claimstichtingen beurs / bank

120,175
20,722
140,897

Indien het overschot in de claimstichtingen beurs/banken lager is dan ƒ 20,722 miljoen, komt
het gehele bedrag toe aan de stichtingen voor collectieve doelen. Is het overschot meer dan
ƒ 20,722 miljoen, dan is het meerdere boven dit laatstgenoemde bedrag beschikbaar voor
individuele uitkeringen.
Bij de bepaling van het bedrag dat rechstreeks aan de stichtingen voor colllectieve doelen
beschikbaar wordt gesteld, moet rekening worden gehouden met de bepalingen van het uitkeringsreglement individuele uitkeringen van SIM. Indien en voorzover aan SIM een bedrag
uit een liquidatiesaldo beschikbaar wordt gesteld, wordt dit beschouwd als een verhoging
van het aanvangsvermogen. En dat leidt weer tot een “automatische” uitkering van 10% over
dat bedrag aan de collectieve doelen.Dit betekent dat bij de vaststelling van het in te houden
bedrag voor collectieve doelen en het bedrag ten behoeve van SIM, rekening gehouden
moet worden met de systematiek welke op grond van het uitkeringsreglement van SIM gevolgd moet worden.
Hierna is een formule afgeleid welke gehanteerd kan worden bij de vaststelling van het bedrag dat rechtstreeks ten gunste vande collectieve doelen kan komen en welk bedrag via
SIM ten gunste van die collectieve doelen komt.
Uitgangspunten voor de berekening
* maximumbedrag voor collectieve doelen
* het overschot in de claimstichting is
* saldo, rechtstreeks naar collectieve doelen is
* af te dragen aan SIM
* hiervan komt 10% ten goede van de collectieve doelen, ofwel

1

ƒ 20,722 miljoen
Y
Z
X
0,1X

Het voorgaande betekent:
*
*
*
*
*
*
*

Z + 0,1X
X
Z + 0,1(Y – Z)
Z + 0,1Y – 0,1Z
0,9Z + 0,1Y
0,9Z
Z

= 20,722
=Y–Z
= 20,722
= 20,722
= 20,722
= 20,722 -/- 0,1Y
= 20,722/0,9 -/- (0,1/09)Y

Voor de goede orde wijs ik er op dat de formule alleen geldig is indien Y > 20,722.

Rekenvoorbeeld
Op basis van de hiervoor afgeleide formule geschiedt de verdeling van een overschot ad
ƒ 75 miljoen c.q. ƒ 50 miljoen als volgt:
ƒ
ƒ
* overschot claimstichting
Y
75,000
50,000
* rechtstreeks naar collectieve doelen
Z
14,691
17,469
* per saldo naar SIM
X
* waarvan bestemd voor collectieve doelen (10% van X)

60,309
6,031

32,531
3,253

* per saldo beschikbaar voor individuele uitkeringen

54,278

29,278

* rechtstreeks
* via SIM

14,691
6,031

17,469
3,253

* totaal

20,722

20,722

Voor de collectieve doelen komt beschikbaar

Het voornoemde bedrag voor individuele uitkeringen moet overigens wel geheel voor individuele uitkeringen worden aangewend, aangezien anders een restant uitdelingsvermogen
individuele uitkeringen ontstaat. En dat leidt weer tot overheveling naar het vermogen voor
collectieve doelen.
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In deze bijlage is een nadere uitwerking opgenomen van het gestelde in deze brief op pagina
5, onder letter C, eerste gedachtebolletje.
Voor wat betreft Stichting Collectieve Doelen Nederland is met betrekking tot de totstandkoming van de statuten CJO de verantwoordelijke organisatie; voor Stichting Collectieve Doelen Israel is dit SPI.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het CJO, in overleg met zijn Adviescollege Restitutie en Verdeling, respectievelijk door SPI, vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. Bestuursleden van COM kunnen uitsluitend worden benoemd, door het CJO, uit de leden
van Kamer II van de te Amsterdam gevestigde stichting Maror-gelden Overheid. SPI benoemt de bestuursleden van SCMI. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk
voorzien door degene die het bestuurslid in wiens vacature moet worden voorzien, heeft
benoemd; gedurende het bestaan van een vacature wordt de functie van het bestuurslid
in wiens vacature moet worden voorzien, vervuld door de plaatsvervanger die daartoe is
aangewezen door degene die het bestuurslid heeft benoemd. Plaatsvervangers maken
geen deel uit van het bestuur, tenzij zij gedurende het bestaan van een vacature de functie van het bestuurslid in wiens vacature moet worden voorzien vervullen; de plaatsvervanger wordt alsdan als bestuurder in het handelsregister ingeschreven.Het bestuur wijst
uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan.
3. Bestuursleden en hun plaatsvervangers worden benoemd voor de tijd van maximaal vier
jaar.
4. Bestuursleden en hun plaatsvervangers treden af volgens een door het bestuur vast te
stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid of aftredende
plaatsvervanger is terstond doch ten hoogste tweemaal herbenoembaar. De maximale
zittingsduur van een bestuurslid is acht jaar.
5. Een bestuurslid of een plaatsvervanger defungeert:
a. Door zijn overlijden;
b. Door zijn aftreden, al dan niet volgens het in het vorige lid bedoelde rooster;
c. Doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
d. Door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
e. Door zijn ontslag, verleend door degene die hem heeft benoemd, om gewichtige redenen.

1

Bestuur: taak en bevoegdheden.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Met inachtneming van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel behoort in het bijzonder tot de taak van het bestuur, in samenspraak met Kamer II respectievelijk Kamer III
van Stichting Maror-gelden Overheid:
a. Het (doen) beoordelen of een aanvraag voor een uitkering voldoet aan de in het Uitkeringsreglement voor toekenning van een uitkering vermelde criteria;
b. Het (doen) vaststellen van de hoogte van het bedrag dat als uitkering aan een aanvrager wordt verstrekt, en
c. Het op basis van het Uitkeringselement (doen) verstrekken van een uitkering;
d. Het jaarlijks vaststellen van de begroting, het jaarplan en de overige jaarstukken.
3. Het bestuur is - na goedkeuring van CJO, respectievelijk SPI, bevoegd reglementen vast
te stellen en te wijzigen, waarin de taken en de gang van zaken binnen de stichting nader
worden geregeld. Een bepaling in een reglement, welke in strijd is met de wet of deze
statuten, is nietig.
4. Het bestuur is verplicht erop toe te zien dat bij het verstrekken van inlichtingen en verlenen van inzage, zoals in het derde lid van dit artikel bedoeld, alsmede bij het bezwaren
en doen archiveren van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, zoals in het
tweede lid van artikel 9 bedoeld, de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen niet zal
worden geschaad.

Boekjaar, begroting en jaarstukken

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende
boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar
de navolgende jaarstukken op te maken:
a. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting per het einde van dit
boekjaar;
b. Een verslag van de werkzaamheden, van het gevoerde beleid in het algemeen en
van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de werkzaamheden en werkwijze in
het bijzonder;
c. Een begroting voor het daaropvolgende boekjaar, en de sub a bedoelde balans en
staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen
accountant als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze
brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit, dat vergezeld gaat van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaar lang te bewaren.
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