
Aan de besturen van: 
 
• Vereniging Centraal Joods Overlegorgaan Externe Betrekkingen (CJO) 
 T.a.v. de heer D. Cohen Paraira 
 Van der Boechorststraat 26 
 1081 BT  Amsterdam Faxnummer: 070 – 365 33 72
 
• Stichting Platform Israel (SPI) 
        T.a.v. de heer A. Roet 
        Sderoth Yehudith 10 
        P.O.B. 57271 
        61572 Tel Aviv                                                                 Faxnummer: 00972 3 562 557
 
• Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) 
 T.a.v. de heer J. Koekoek 
 Terworm 44 
 2036 CR  Haarlem.   
 

Den Haag, 17 december 2003
AvW/CB/M044DA42

Betreft: derde ronde individuele uitkeringen SIM 

 
 
Geachte besturen, 
 
Tijdens een bespreking op maandagmiddag 15 december 2003 is door vertegenwoordi-
gers van de besturen van SIM, CJO en SPI gesproken over het voorstel d.d. 28 november 
2003 van het bestuur van SIM inzake de berekening van het bedrag dat beschikbaar is 
voor de derde ronde van individuele uitkeringen. 
 
Bij de bespreking waren aanwezig de heren: 
 
• J.Koekoek     SIM  
• L. Frijda      SIM 
• R. Naftaniel     CJO 
• A. Cohen Paraira    CJO 
• A. Roet      SPI 
• Y. Yannay     SPI 
• A. van Wersch    Mazars 

Archief Philip Staal
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Uitgangspunt voor de bespreking vormde de afspraken welke zijn gemaakt in januari 2002. 
Op grond van deze afspraken komt aan de collectieve doelen toe een bedrag van 
ƒ 140,987 miljoen, ofwel € 63.926.271. 
 
Ten aanzien van de veronderstellingen welke in de berekening van 28 november 2003 zijn 
gemaakt, blijkt tevens dat naar de mening van CJO en SPI op basis van nieuwe gegevens 
andere bedragen gehanteerd moeten worden. Dit leidt er toe dat de navolgende wijzigingen 
worden aangebracht: 
 
• De correctie inzake de opslag van 25% op de getroffen voorzieningen bij SIES en SIBS 
 dient te vervallen. 
• Het liquidatiesaldo van de claimstichting verzekeringen bedraagt op basis van de nieu-
 we inzichten geen €  5.899.143, doch slechts € 3 miljoen. 
 
De vertegenwoordigers van het bestuur van SIM zijn bereid deze wijzigingen te aanvaar-
den, met de nadrukkelijke kanttekening dat de besturen van CJO en SPI de verantwoorde-
lijkheid nemen ten aanzien van de wijze waarop de betreffende bedragen zijn vastgesteld. 
De vertegenwoordigers van de besturen van CJO en SPI kunnen zich hierin vinden. 
 
Het voorgaande betekent dat het oorspronkelijk vastgestelde bedrag wijziging behoeft: 
 
  €   €  
• Beschikbaar voor individuele uitkeringen, berekening 
 28.11.2003 

   
41.955.517

• Af: correctie claimstichting verzekeringen  2.899.143  
• Af: correctie 25% opslag voorzieningen  432.930  
• Bij: afrondingsverschillen  -132  
• Af: totaal    3.331.941
    
• Beschikbaar voor individuele uitkeringen    38.623.576
    
Na de bespreking op maandag 15 december j.l. zijn gewijzigde berekeningen toegezonden 
aan diegenen die aanwezig waren bij die bespreking. Op dinsdag 16 december j.l. is telefo-
nisch meegedeeld dat de berekeningen akkoord zijn bevonden.  
 
De gewijzigde berekeningen d.d. 17 december 2003 zijn als bijlagen bij deze brief gevoegd: 
 
1. Berekening uitkering derde ronde (5 pagina´s) 
2. Beschikbare bedragen individueel / collectief 
 
Voor de goede orde zij nog meegedeeld dat in de thans bijgevoegde berekeningen een 
aantal wijzigingen van ondergeschikt belang is aangebracht met betrekking tot afrondings-
verschillen in de berekeningen van 15 december 2003. 
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Uit de berekening Beschikbare bedragen individueel / collectief (zie bijlage 2) blijkt: 
 
• Aan de collectieve doelen komt toe een bedrag van € 63.936.271, overeenkomstig de 
 afspraken van januari 2002. Dit bedrag wordt verhoogd met de overeengekomen           
 rentecompensatie ad € 543.416, zodat in totaal aan de collectieve doelen een bedrag 
 ter beschikking komt van € 64.477.687. 
• De verhouding individueel / collectief bedraagt 80,76 / 19,24 (exclusief de rentecom-
 pensatie). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
M A Z A R S  P A A R D E K O O P E R  H O F F M A N  
 
 
 
 
A.A.J.J. van Wersch RA 
 
Bijlagen: 2 
 
 




