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Betreft: Accountantsverklaring 2006

Geachte heer Bril,

Hierbij doen wij u de door ons gewaarmerkte jaarrekening 2006 van stichting Individuele
Maror-gelden alsmede onze daarop betrekking hebbende accountantsverklaring toekomen.
Wij machtigen u hierbij om de door ons verstrekte accountantsverklaring op te nemen in
exemplaren van de jaarrekening 2006 die overeenkomen met het bijgevoegde gewaarmerk-
te exemplaar.

)

Wij verlenen u hierbij toestemming tot het verstrekken van onze accountantsverklaring aan
slechts één of enkele belanghebbenden, mits onze accountantsverklaring niet anders dan
tezamen met de jaarrekening waarop deze betrekking heeft wordt verstrekt.
Voor het openbaar maken van onze accountantsverklaring voor het publiek dan wel aan
een ruime kring van belanghebbenden, hebt u onze voorafgaande uitdrukkelijke toestem-
ming nodig.

Overigens merken wij nog op dat zodra omstandigheden blijken die aanpassing van de
jaarrekening noodzakelijk maken, onze hierboven gegeven toestemming vervalt.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

MAZARS PAARDEKOOPERIf&¿
A ')I-t R k: 0 fI íE ¡,~ 5

A.A.J.J. van Wersch RA

HOFFMAN N.V.

~
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1.1 INLEIDING

Stichting Individuele Maror-gelden is opgericht op 1 december 2000. Daarmee kon een
aanvang worden gemaakt met de verdeling van de gelden die door de banen, de

effectenbeurs en de verzekeraars ter beschikking zijn gesteld aan de Nederlands-Joodse

gemeenschap als erkennng van achteraf geconstateerde tekortkomingen in het rechtsherstel
na de Tweede Wereldoorlog.

In dit verslag legt het bestuur van SIM verantwoording af van zijn werkzaaeden gedurende
het jaar 2006. Omwile van de herkenbaarheid wordt een aantal bedragen in dit verslag ook in
guldens vermeld.

1.2 DE JOODSE TEGOEDEN

Vijf onafhanelijke commissies hebben op verzoek van de Nederlandse regering vanaf 1997

onderzoek gedaan naar wat aangeduid wordt als "Tegoeden Tweede Wereldoorlog". De
belangrijkste conclusies en aanbevelingen dateren van begin 2000. Op grond van de
aanbevelingen van deze commissies is door de N ederlandse regering een bedrag van f 400
miljoen (€ 18 i,5 miljoen) ter beschikking gesteld aan de joodse gemeenschap. Van dit bedrag
is f 50 miljoen (€ 22,6 miljoen) bestemd voor uitkeringen aan collectieve joodse doelen

buiten Nederland en Israël (via Stichting Joods Humanitair Fonds). Het restant van f 350
miljoen (€ 158,8 miljoen) is bestemd voor individuele en collectieve uitkeringen in Nederland
en Israël, via Stichting Maror-gelden Overheid (SMO), thans geheten Stichting Afwikkeling
Maror-gelden Overheid (SAMO).

Mede op basis van de bevindingen en aanbevelingen van voornoemde commissies zijn
vervolgens door Centraal Joods Overleg Externe Betrekkingen (CJO) en Stichting Platform
Israël (SPI), als vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap, overeenkomsten gesloten
met een aantal private organisaties van banken, beurs en verzekeraars die daarmee eveneens
hun morele en materiële verantwoordelijkheid jegens de Joodse gemeenschap erkenden. Op
grond van deze overeenkomsten is door deze organisaties in totaal een bedrag ter beschikking
gesteld van f 364 miljoen (€ 165,1 miljoen), bestemd voor vergoeding van individueel

bewijsbare claims, individuele uitkeringen en uitkeringen aa collectieve doelen.

1.3 VERDELING PRIVATE GELDEN

Beschikbaar voor verdeling

Met het Verbond van Verzekeraars is overeengekomen dat van het beschikbare bedrag groot
f 50 miljoen (€ 22,69 miljoen) een deel ad f 5 miljoen (€ 2,27 miljoen) wordt aangewend
voor het inrichten door 1. Lipschits van een digitaal monument, terwijl f 20 miljoen (€ 9,075
miljoen) wordt gereserveerd voor individuele juridisch bewijsbare claims.
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Een soortgelijke regeling geldt ook voor de f 50 miljoen (€ 22,69 miljoen) van de Nederlandse
Vereniging van Banen. Hiervan wordt f 5 miljoen (€ 2,27 miljoen) gereserveerd voor
individuele juridisch bewijsbare claims. Bovendien hebben de banen zelf nog f 10 miljoen
(€ 4,538 miljoen) gereserveerd voor de claimstichting. De Vereniging voor de Effectenhandel
& AEX N.V. stelde f 264 miljoen (€ 119,8 miljoen) beschikbaar waaran f 75 miljoen (€ 34,0
miljoen) gereserveerd wordt voor individuele juridisch bewijsbare claims en f 25 miljoen
(€ 11,34 miljoen) voor algemene juridische bijstand.

Op grand van een overeenkomst die door SIM in 2002 is gesloten met CJO en SPI worden
eventuele overschotten van claimstichtingen overgedragen aan SIM. Deze overschotten komen
daarmee eveneens voor verdeling beschikbaar. De verdeling van deze gelden zal zodanig
geschieden dat rekening houdend met het bedrag dat vanuit SMO beschikbaar komt, voor de
collectieve doelen in totaal afgerond € 64,4 miljoen ter beschikking komt.

In de loop van het jaa 2003 is door de besturen van de verschilende claimstichtingen een

besluit genomen over de noodzakelijke reserveringen binnen de claimstichtingen. Daarbij bleek
dat deze stichtingen een overschot hadden.

Het voorgaade betekent dat de navolgende bedragen ter beschikking zijn gekomen van SIM:

€ 1.000 € 1.000

· Bij oprichting f 234 miljoen
· Uit overschotten claimstichtingen:

o Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa

o Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa

o Stichting Individuele Verzekeringsaaspraken Sjoa

106.100

45.900
550

3.000

)/
o Uit reserveringen claimstichtingen

49.450
1.300

· af: rechtstreeks naar collectieve doelen
50.750
11.750

39.000

· Totaal beschikbaar 145.100
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Naast het verrichten van individuele uitkeringen en het beschikbaar stell en van bedragen voor
collectieve doelen, vergoedt SIM ingevolge haar statutaire bepalingen ook de wervingskosten en
kosten voorbereiding verdeling die zijn gemaak door CJO en SPI. Hiervoor is door SIM in
overleg met CJO en SPI een bedrag van maximaal f 2,7 miljoen (€ 1,225 miljoen) beschikbaar
gesteld. Ten laste van het vermogen komen verder de kosten welke SIM zelf maat ten behoeve
van de verdeling van de beschikbaar gekomen gelden, waaonder de reservering ad € 0,5 miljoen
welke ultimo 2003 is gevormd voor kosten en onvoorziene lasten gedurende de komende jaren.

Individuele uitkeringen

V oor een individuele uitkering kwamen in aaerking, - samengevat - joden die zelf de Tweede
Wereldoorlog (geheel of gedeeltelijk) in Nederland hebben overleefd; deze gerechtigden worden
"belanghebbenden" genoemd. In het geval een "belanghebbende" is overleden voordat hij of zij
aanspraak he eft kunnen maken op de regeling, kunen "plaatsvervangers" in zijn of haar plaats
treden. Aanvragen voor een individuele uitkering konden tot en met 31 december 2001 worden
ingediend.

Bij de uitvoering van de werkzaameden die verband houden met de individuele uitkeringen
werkte SIM nauw samen met Stichting Maror-gelden Overheid (SMO). Beide stichtingen
maakten hierbij gebruik van de diensten van Bureau Maror, gevestigd te Den Haag. In het kader
van de samenwerking met SMO werden de leden van het bestuur van SIM tevens lid van Kamer I
van SMO, de Kamer die (in eerste instantie) besliste over individuele aanvragen. Mede op deze
wijze werd een consistente behandeling van de aanvragen zo goed mogelijk gewaarborgd.

Inmiddels he eft Kamer I haar werkzaameden medio februari 2003 beëindigd.

Een aanvraag voor een individuele uitkering, ingediend bij Bureau Maror, werd door het Bureau
namens beide stichtingen (SMO en SIM) in behandeling genomen. Een ingediende aanvraag

) leidde tot een beschikkng namens SMO, waama SIM een gelijkluidend besluit nam. Indien SMO
- op grond van een ingediend bezwaaschrift - een beschikking herzag, nam SIM in beginsel een

dienovereenkomstig besluit. De feitelijke uitvoering van de werkzaameden inzake de
behandeling van de individuele uitkeringen was door Bureau Maror opgedragen aan KPMG
Management Services.

Archie!

In 2004 zijn tussen SIM en SMO (thans Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid, SAMO)
afspraken gemaak over het beheer van het archief van de aanvragen voor individuele uitkeringen.
De afwikkeling van die afspraken he eft vertraging opgelopen, mede omdat door de overheid voor
het nationaal archief een nadere regeling is voorbereid. Het bestuur voIgt deze ontwikkelingen en
blijft er naar streven binnen afzienbare tijd de gemaakte afspraken te effectueren.

(HMAZARS
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Collectieve doe/en

Het bedrag dat beschikbaar is voor collectieve doelen, is voor een deel (74%) bestemd voor
doelen in Nederland en voor het resterende deel (26%) voor doelen in Israël. Hiertoe zijn
afzonderlijke stichtingen opgericht. Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland, ook
aangeduid als COM (opgericht op 24 november 2004) houdt zich bezig met de verdeling van de
beschikbare gelden over collectieve doelen in Nederland. Stichting Collectieve Maror-gelden
Israël, ook aageduid als SCMI (opgericht op 7 november 2002) houdt zicht bezig met de
verdeling van de gelden voor collectieve doelen in Israël.

1.4 STICHTING INDIVIDUELE MAROR-GELDEN (SIM)

Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) is opgericht bij notariële akte van 1 december 2000.
SIM is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister te Amsterdam, onder
nummer 3414 6757. De statuten vermelden dat ingevolge een overeenkomst tussen het Centraal
Joods Overleg Exteme Belangen (CJO) en de Stichting Platform Israël (SPI) enerzijds en "de
Banken", "de Beurs" en "de Verzekeraars" anderzijds door laatstgenoemden aan de Nederlands

J oodse gemeenschap gelden ter beschikking zijn gesteld. SIM heeft ten doel, samengevat:
het beheren en het (do en) verdelen van deze gelden en de daarop ontvangen rente, welke
verdeling dient te geschieden overeenkomstig een door het bestuur van de stichting vast te
stellen uitkeringsreglement;
het vergoeden aan CJO en SPI van de verwervingskosten en de kosten voorbereiding
verdeling.

Reeds bij de oprichting van SIM was het uitgangspunt dat het bestuur van SIM een personele unie
zou vormen met Kamer 1 van SMO. Kamer 1, als één der uitvoerende organen van SMO, had de
opdracht om de individuele aanvragen van rechthebbenden en plaatsvervangers te beoordelen
overeenkomstig de criteria vastgelegd in het uitkeringsreglement.

Bestuursleden van SIM worden benoemd door CJO en SPI. Het bestuur be staat uit de volgende
personen: de heren J.S. Koekoek (voorzitter), H.W. Bril (secretaris), L. Frijda (pennngmeester),
M.D. de Vries en H.A. Wajsberg en de dames Y.B. Walvisch, M. Citroen (leden). In verband met
het verstrijken van de statutaire zittingsduur is de heer Frijda op 17 april 2006 afgetreden en
inmiddels herbenoemd.

1.5 BUREAU MAROR-GELDEN

V oor de verde ling van de beschikbare gelden was medio 2000 een bureauorganisatie opgezet. Het
Bureau Maror-gelden bood ondersteuning aan Stichting Maror-gelden Overheid en Stichting
Individuele Maror-gelden ten behoeve van de individuele uitkeringen. Naast bovenstaande
werkzaamheden was het Bureau Maror-gelden ook belast met secretariaats- en administratieve
taken. V oorts was tot eind 2003 de historische sectie, belast met het opsporen, ontsluiten en
digitaliseren van archieven, bij het Bureau gehuisvest. Tenslotte ondersteunde het Bureau de
bezwarencommissie.
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De kosten van het Bureau Maror-gelden werden volledig gedragen door SMO en vergoed door de
Nederlandse regering. Aangezien de werkzaaeden ter verde ling van de Maror-gelden zowel
voor SIM als SMO parallelliepen, was met het Ministerie van Financiën een regeling getroffen
waarbij tegen een finale vergoeding van f 1 miljoen (€ 453.780) het Bureau ook de
organisatorische en secretariële werkzaameden van SIM voor zijn rekening nam en haar tevens
tot 1 januar 2005 huisvesting bood.

1.6 WERRAAMHEDEN

Algemeen

Het bestuur van SIM is gedurende de verslagperiode een keer (12 juli 2006) bijeengekomen.

Op 29 januari 2002 is een overeenkomst gesloten tussen SIM enerzijds en CJO/SPI anderzijds

waarbij werkafspraken gemaakt. Daarbij is onder meer afgesproken dat aa het bestuur van SIM
ter beoordeling worden voorgelegd de statuten en uitkeringsreglementen van de stichtingen voor
de collectieve uitkeringen in Nederland (COM) en in Israël (SCMI). Op 14 november 2002 he eft
SIM haa goedkeuring verleend aan de statuten van Stichting Collectieve Maror-gelden Israël
(SCMI), waama op 24 december 2002 een deel van het voor SCMI bestemde bedrag is
overgemaakt. Begin november 2004 heeft het bestuur van SIM goedkeuring verleend aan de
statuten en het uitkeringsreglement van COM. In de loop van 2005 is een verzoek van het bestuur
van SCMI tot wijziging van de statuten van SCMI in behandeling genomen. Het bestuur van SIM
heeft in het voorjaar van 2006 hieraa haar goedkeuring verleend.

Uitkeringen

,\ Individuele uitkeringen

Aanvragen voor individuele aaneldingen konden geschieden vanaf 1 december 2000 tot en met

31 december 2001. Vanaf eind 2000 heeft de eerste tranche uitkeringen plaatsgevonden. Een
volledige portie bestond uit f 5.600 (€ 2.541) van SIM en f 8.400 (€ 3.812) van SMO. In totaal
derhalve f 14.000 (€ 6.353).

Na afloop van de aanvraagperiode kon bepaald worden welk bedrag in totaal voor de individuele
uitkering eerste ronde betaald moest worden. Op basis daarvan en met inachtneming van de
bepalingen in het uitkeringsreglement individuele uitkeringen bleek dat het uitdelingsvermogen
voor collectieve doelen aangevuld kon worden tot het maximum van 20% van het
uitdelingsvermogen individuele uitkeringen op de aavangsdatu (i.e. 1 december 2000).
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Het uitdelingsvermogen collectieve uitkeringen kwam daaree op een bedrag van afgerond
f 42,279 miljoen (€ 19,185 miljoen).

Na de hiervoor genoemde aavullng van het uitdelingsvermogen collectieve doelen resteerde
voor individuele uitkeringen een bedrag van afgerond € 3,7 miljoen. Het bestuur van SIM heeft
daarop in 2002 besloten een tweede uitkering te doen plaatsvinden van € 796 per portie. Het
bestuur van SMO heeft tezelfdertijd eveneens besloten tot een tweede uitkering, die werd
vastgesteld op € 1.328 per volledige portie. Het totaal van de eerste en tweede uitkering per
volledige portie kwam daaree voor SIM uit op € 3.337.

Na het beschikbaar komen van de overschotten van de claimstichtingen in 2003 kon een derde
individuele uitkeringen worden gedaan van € 1.465. In totaal zijn 26.342 volledige porties van elk
€ 4.802,17 uitgekeerd, ofwel € 126.498.762.

Met de toekenning van de derde ronde in 2003 en de nog resterende uitbetalingen begin 2004 zijn
de werkzaameden met betrekking tot individuele uitkeringen vrijwel geheel afgerond. Ultimo
2005 was nog een bedrag ad € 31.064 terug te vorderen van aavragers. V oor dit gehele bedrag is
een voorzienig getroffen in verb and met mogelijke oninbaarheid. Als gevolg van onvoldoende
informatie bij SIM omtrent adreswijzigingen et cetera van aanvragers kon ultimo 2005 een bedrag
van afgerond € 354.000 nog steeds niet uitbetaald worden.

Collectieve uitkeringen

V oor collectieve uitkeringen was uit het vermogen van SIM in totaal beschikbaar een bedrag van
€ 23.091.280. Daaraast is door een aantal claimstichtingen een bedrag van € 7,4 miljoen bij SIM
gedeponeerd ten behoeve van doorbetaling aan de stichtingen voor collectieve doelen (i.e. COM
en SCMI). Aan SCMI is tot ultimo 2003 een bedrag uitgekeerd van € 4.988.215; begin 2004 is
het geraamde restant van het aan SCMI toekomende bedrag ad € 2.812.877 uitgekeerd. Dit restant
komt deels voort uit het uitdelingsvermogen collectieve uitkeringen en deels uit het hiervoor
genoemde depot van de claimstichtingen. Ultimo 2004 waren nog geen bedragen uitgekeerd aan
COM, de stichting voor collectieve doelen in Nederland. Per 1 januari 2005 echter zijn twee
banekeningen bij ABN AMRO met in totaal een saldo per 31 december 2004 van € 22.895.005
overgeschreven ten name van COM.

In 2006 is door de Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa (SIES) een bedrag van €

1.650.000 met toestemming van SIM rechtstreeks uitgekeerd aan de COM en aa SCMI in de
verhouding 74/26. De SIES is blijkens haar jaastuken voomemens tot liquidatie over te gaan.
Aangezien de SIES tevens het beheer van de archieven tot haa doelstellngen rekent, is nog
onduidelijk waneer liquidatie kan plaatshebben en welk bedrag nog ter beschikking kan komen.

Ook de Stichting Individuele Bankaanspraken Sjoa (SIBS) is blijkens haa jaarstuen

voomemens tot liquidatie over te gaan. De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa zal
nog enkele jaren haar werkzaamheden voortzetten. De verwachting is dat eerst enige tijd na 2009
tot liquidatie kan worden overgegaan.
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De begroting van het aa de collectieve doelen uit dien hoof de nog toevallende bedrag van €
3.000.000 (exclusief rente) behoeft, zo heeft het bestuur van die stichting ons laten weten, nog
steeds reëel en verantwoord. Het bestuur van de SIM onderhoudt met aIle claimstichtingen
contact teneinde de afwkkelingen op de voet te volgen.

1. 7 TENSLOTTE

Het bestuur van SIM is zich bewust van het grote belang van een zorgvldige verde ling en beheer
van de toevertouwde gelden. Het bestuur wil al diegenen die hun bijdrage hebben geleverd van
hare danen en vertouwt erop dat het ook in de komende periode weer op ieders inzet mag

rekenen.

Amsterdam, 1 mei 2007

orzitter H. W. Bril, secretas

~./
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STICHTING INDIVIDUELE MAROR-GELDEN,
AMSTERDAM

FINANCIËLE VERANTWOORDING 2006

,
\
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BALANS

ACTIV A 31 december 2006 31 december 2005
£ £ £ £

Vlottende activa

V orderingen

Overlopende activa
(1 ) 3.875 2.814

3.875 2.814

Liquide middelen (2) 995.885 982.026

999.760 984.840

P ASSIV A

Vermogen

Uitdelingsvermogen (3)
- Individuele uitkeringen 211.739 187.925

211.739 187.925

Bestemd vermogen (4) 422.838 430.257

634.577 618.182

Kortlopende schulden
Overige (5) 365.183 366.658

L 365.183 366.658

999.760 984.840
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STAAT VAN BA TEN EN LASTEN

A. UITKERINGEN
2006
€

Ontvangen uit overschot claimstichtingen
Rentebaten 23.814(6)

23.814 20.767

2005
€

20.767

Individuele uitkeringen

V oorziening aanvragers individuele uitkeringen 1.460
Uitkeringen collectieve doelen

Per saldo 23.814

B. UITVOERINGSKOSTEN

Advieskosten
Reiskosten
Overige kantoorkosten

-151
2.245
5.325

Totaal uitvoeringskosten 7.419

C. SALDO (totaal) 16.395

'i/

Verdeling saldo

Uitdelingsvermogen
Bestemd vermogen
Storting claimstichtingen

23.814
-7.419

16.395

1 .460

22.227

22.584
9.009
4.029

35.622

-13.395

22.227
-35.622

-13.395
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TOELICHTING

Oprichting en activiteiten

Stichting Individuele Maror-gelden (SIM) is opgericht bij notarële ake d.d. 1 december 2000.
De stichting is gevestigd te Amsterdam. SIM is ingeschreven in het handelsregister onder
numer 34146757. De statutaire doelstellng van de stichting is, kort gezegd:

het beheren en (doen) verdelen van de gelden die door de Beurs, de Banken en de
Verzekeraars ter beschikkng zijn gesteld aan de Nederlandse-Joodse gemeenschap;

deze gelden ontvangen rente, de vergoeden van kosten die door het Centraal Joods Overleg
(CJO) en het Platform Israël zijn gemaakt ter verwerving van de door de Rijksoverheid, de
Beurs, de Banken en de Verzekeraars aa de Nederlands-Joodse gemeenschap ter

beschikking gestelde gelden en andere door het CJO en het Platform Israël gemaake kosten
ter voorbereiding van de verdeling van deze gelden, voorzover niet elders gedekt.

De verdeling van de beschikbare gelden dient te geschieden overeenkomstig een door het

bestuur vast te stellen uitkeringsreglement.

De feitelijke (voorbereidings-)werkzaamheden van de stichting zijn aangevangen in augustus
2000. Het bestuur van de stichting heeft in de vergadering op 4 december 2000 de
verplichtingen die tijdens de voorbereidingsfase zijn aangegaan bekrachtigd.

V oor de uitvoering van de werkzaameden die verb and houden met de individuele uitkeringen
werkt SIM nauw samen met Stichting Maror-gelden Overheid (hiema ook SMO), m.i.v. 1
januari 2005 geheten Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO). Beide

stichtingen maakten tot eind 2004 gebruik van de diensten van Bureau Maror, gevestigd te Den
Haag. In het kader van de samenwerking zijn de leden van het bestuur van SIM tevens lid van
kamer I van SMO, de kamer die beslist over individuele uitkeringen door SMO. Mede op deze
wijze wordt een consistente behandeling van aanvragen zo goed mogelijk gewaaborgd.

i J aarverslaggeving

Het boekjaa van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de stichting
had betrekking op de peri ode 1 december 2000 (inclusief voorperiode) tot en met 31 december
2001. Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in Euro's.

De financiële verantwoording dient - ingevolge artikel 9 van de oprichtingsakte van de

stichting - een zodanig inzicht te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd over
de aanwending en besteding van de verstrekte gelden. Door het bestuur is voor ieder jaar een
begroting opgesteld van de kosten. V oor wat betreft de uitkeringen bestond daartoe geen

noodzaak, aangezien deze alle konden geschieden uit de reeds beschikbare bedragen. Gezien de
beperkte omvang van de kosten gedurende de afgelopen jaren is in de financiële
verantwoording geen overzicht van de begroting opgenomen.

De financiële verantwoording, het jaarverslag en de begroting voor het komende jaar dienen
binnen twee maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur te zijn opgemaat en
vastgesteld, waarbij de balans en staat van baten en lasten dient te zijn onderzocht door een
accountant als bedoeld in artikel 393 van boek 2 van h~;ccoun. tan. t brengt omtrent

zijn onderzoek verslag uit dat vergezeld gaat van een_ . __¥\eZetÂ.mflei§en
rechtmatigheid.

ACCOUNTANTS EN BELASrlNGADVlsEURS
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFM N
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De financiële verantwoording 2005 is door het bestuur vastgesteld in de vergadering van 12 juli
2006.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van bet
resultaat
Uitgangspunt voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat
is de historische uitgaafprij s, dan wel de nominale waarde, rekening houdend met eventuele
voorzieningen.

Presentatie haten en lasten

De stichting kent twee gescheiden geldstromen, namelijk ter zake van de uitkeringen en ter
zake van de uitvoeringskosten. Dit onderscheid wordt ook gevolgd in de staat van baten en
lasten.

Uitvoeringskosten

Door het bestuur van de stichting is een begroting van de uitvoeringskosten opgesteld voor de
periode 2004 en volgende jaren. In totaal is een bedrag geraamd van afgerond € 150.000.

Daamaast is een bedrag ad € 350.000 gereserveerd voor onvoorziene lasten. In totaal is ultimo
2003 uit dien hoofde een bedrag gereserveerd van € 500.000.

Uitdelingsvermogen

Het vermogen op de aanvangsdatu (= 1 december 2000) bestaat uit het aanvangsvermogen
van f 234 miljoen (afgerond € 106 miljoen), verhoogd met de rente tot de aanvangsdatu. Van
het vermogen op de aavangsdatu is 10% bestemd voor uitkeringen aan collectieve doelen in
Nederland en in Israël. Het restant, onder aftrek van de voorziening voor verwervingskosten, is
bestemd voor individuele uitkeringen. V oorts is aan het vermogen toegevoegd een ontvangst
van De Nederlandsche Bank (via CJO) inzake de 'gelden der afwezigen' bestaande uit de
hoofdsom van € 54.454 en rente van € 3.930.

Individuele uitkeringen

Vooralsnog was het bedrag van een individuele uitkering vastgesteld op f 5.600 (€ 2.541),
naast de uitkering door Stichting Maror-gelden Overheid.

(MMAZARS
ACCOUNTANTS EN BElAsTINGADVlsEU
MAZARS PAARDEKOOPER HOFF
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Ingevolge het uitkeringsreglement moet - indien na afloop van de uitkeringsperiode blijkt dat
het vermogen individuele uitkeringen niet geheel is uitgekeerd - het overschot worden
overgeheveld naa het "vermogen uitkeringen voor collectieve doelen", met dien verstande dat
het over te hevelen bedrag niet hoger zal liggen dan een bedrag ter grootte van 20% van het
uitdelingsvermogen individuele uitkeringen ten tijde van de aanvangsdatu verminderd met het
oorspronkelijke deel van het vermogen voor collectieve doelen (arikel 5, lid 1

uitkeringsreglement individuele uitkeringen). Indien daama nog een saldo voor individuele
uitkeringen resteert, voIgt een tweede uitkering. De aanvangsdatum is - ingevolge het hiervoor
genoemde reglement - 1 december 2000 of zoveel eerder als uitkeringen hebben
plaatsgevonden.

Na afloop van de aanvraagtermijn (i.e. 31 december 2001) bleek dat in plaats van het
oorspronkelijk geraamde aantal van 35.000 volledige porties circa 27.000 volledige porties
toegekend konden worden en kon de omvang van het restant uitdelingsvermogen individuele
uitkeringen worden bepaald. Daarbij bleek dat voldoende vermogen aanwezig was om het
maximaal toegestane bedrag over te hevelen naar uitdelingsvermogen collectieve doelen. De
omvang van het daama nog resterende uitdelingsvermogen individuele uitkeringen liet toe om
een tweede uitkering te doen van € 796 per portie. Uit de bedragen afkomstig van de

claimstichtingen kon in 2004 een derde uitkering ad € 1.465 per portie worden gedaan. In totaal
is door SIM een bedrag van € 4.802,17 per portie uitgekeerd.

Collectieve uitkeringen

Voor de collectieve doelen was ultimo 2003 in totaal beschikbaar een bedrag van € 23.091.280.
Hiervan komt toe aan collectieve doelen in Nederland 74%, ofwel € 17.087.547 en aan
collectieve doelen in Israël 26%, ofwel € 6.003.733. Tegen het einde van 2002 kon een bedrag
ad € 4.988.215 bestemd voor collectieve doelen in Israël worden uitgekeerd aan Stichting
Collectieve Maror-gelden Israë1. Het restant van het aan Israel toekomende bedrag uit het
uitdelingsvermogen is begin januari 2004 uitgekeerd. In de uitkering was tevens begrepen het
aan Israel toekomende deel van het bedrag ad € 7,4 miljoen dat door een aantal
claimstichtingen in depot was gegeven bij SIM. In 2005 is het bedrag bestemd voor de
collectieve doelen in Nederland uitgekeerd aa Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland.

In 2006 is door de Stichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa (SIES) een bedrag van €

1.650.000 met toe stemming van SIM rechtstreeks uitgekeerd aan de COM en aan SeMI in de
verhouding 74/26. De SIES is blijkens haar jaarstuen voomemens tot liquidatie over te gaa.
Aangezien de SIES tevens het beheer van de archieven tot haar doelstellingen rekent, is nog
onduidelijk wanneer liquidatie kan plaatshebben en welk bedrag nog ter beschikking kan
komen. Ook de Stichting Individuele Banaanspraken Sjoa (SIBS) is blijkens haar jaarstukken
voomemens tot liquidatie over te gaan. De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa
zal nog enkele jaren haar werkzaameden voortzetten. De verwachting is dat eerst enige tijd na
2009 tot liquidatie kan worden overgegaan. De begroting van het aan de collectieve doelen uit
dien hoofde nog toevallende bedrag van € 3.000.000 (exclusief rente) behoeft, zo he eft het
bestuur van die stichting ons laten weten, nog steeds reëel en verantwoord. Het bestuur van de
SIM onderhoudt met alle claimstichtingen contact tenein~lingf1';,"~:.ii€'''v-pet;~...~ ---volgen. ~ l~ 1\ i: )\ l( ~
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Stichting Individuele Maror-gelden

TOELICHTING BIJ DE BALANS

ACTIV A

Vorderingen

OVERLOPENDE ACT/VA (1)

Te ontvangen rente

L1QUlDE MIDDELEN (2)

ING Bank, rekeningnurer 67.79.22.116

ING Bank, rekeningnummer 65.34.60.198 (uitkeringen)
ING Ban, rekeningnummer 65.27.29.207
ING Bank, rekeningnummer 68.37.49.633

17

1 mei 2007
Jaarverslag 2006

3.875 2.814

3.875 2.814

531.461
10.974

6
453.444

520.455
10.354
9.277

447.940

995.885 982.026

(HMAZARS
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P ASSIV A

VERMOGEN UlTDELlNGSVERMOGEN (3)

Individuele Collectieve
Totaal uitkeringen uitkeringen

€ € €
Aanvangsvermogen 106.184.571
Rente tot 1 december 2000 1.762.559
V oorziening kosten -1.225.207

Uitdelingsvermogen op aanvangsdatu 106.721.923 95.927.210 10.794.713

Rente 2000/2001 3.493.742 3.493.742
Uitkeringen 2000/2001 -63.884.575 -63.884.575
Uitvoeringskosten (atkoopsom) -453.780 -453.780
Uitvoeringskosten 2000/2001 (overige) -4.147 -4.147

Stand 31 december 2001 45.873.163 35.078.450 10.794.713

Overheveling -8.390.729 8.390.729
Uitkering Nederlandsche Ban 58.384 58.384
Rente 2002 1.003.935 1.003.935
Uitvoeringskosten 2002 -27.823 -27.823
Dotatie voorziening aanvragers -72.924 -72.924
Individuele uitkeringen 2002 -23.929.702 -23.929.702
Collectieve uitkeringen 2002 (SCMI) -4.988.215 -4.988.215

Stand per 31 december 2002 17.916.818 3.719.591 14.197.227

Bijdrage SIBS en SIES 39.000.000 35.100.000 3.900.000
Rente 2003 533.467 533.467
Uitvoeringskosten 2003 -31.828 -31.828
V oorziening kosten ultimo 2003 -500.000 -500.000
Uitkering Nederlandsche Ban -5.838 5.838
Vrijval voorziening aanvragers 38.800 38.800
Individuele uitkeringen 2003 -38.684.485 -38.684.485

Stand per 31 december 2003

(transporteren) 18.272.772 169.707 18.103.065

ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVlsEUR
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFM
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Stichting Individuele Maror-gelden

Stand per 31 december 2003 (transport)

Rente 2004
Collectieve uitkering 2004 (SCMI)
Individuele uitkeringen 2004
Vrijval voorziening aanvragers

Stand per 31 december 2004

Uitbetaling collectieve Marorgelden

Nederland
Vrijval voorziening aanvragers
Rente 2005

Stand per 31 december 2005

Rente 2006

Stand per 31 december 2006

Recapitulatie verloop

Aanvangsvermogen
Overige verkrij gingen
Rentebaten
Overheveling

Kosten
- verwerving / voorbereiding
- uitvoering
- reservermg

Beschikbaar voor uitkeringen
Uitkeringen

Stand per 31 december 2006

1 mei 2007
J aarverslag 2006

Individuele Collectieve
Totaal uitkeringen uitkeringen

€ € €
18.272.772 169.707 18.103.065

406.385 406.385
-1.015.518 -1.015.518

-5.069 -5.069
1.060 1.060

17.659.630 165.698 17.493.932

-17.493.932 -17.493.932
1.460 1.460

20.767 20.767

187.925 187.925

23.814 23.814

211.739 211.739

106.184.571
39.058.384
7.244.669

95.566.114
35.152.546
6.662.028

-8.390.729

10.618.457
3.905.838

582.641
8.390.729

152.487.624 128.989.959 23.497.665

1.225.207
588.606
500.000

1.225.207
588.606
500.000

2.313.813 2.313.813

150.173.811
149.962.072

126.676.146
126.464.407

23.497.665
23.497.665

211.739
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BESTEMD VERMOGEN (4) 2006
€

Saldo begin boekjaar
Resultaat 2006

430.257
-7.419

422.838Saldo einde boekjaar

Dit bestemd vermogen be staat uIt een reservering uitvoeringskosten en een reservering
onvoorziene lasten:

- uItvoeringskosten
-onvoorziene lasten

72.838
350.000

422.838

Reservering uitvoeringskosten 2006
€

Saldo begin boekjaar
Resultaat 2006

80.257
-7.419

Saldo einde boekjaar 72.838

Reservering onvoorziene lasten

2005
€

465.879
-35.622

430.257

80.257
350.000

430.257

2005
€

115.879
-35.622

80.257

Ultimo 2003 is een reserve gevormd voor € 350.000. Er zijn nog geen bedragen ten laste van
deze reservering gebracht.

KORTLOPENDE SCHULDEN

OVERIGE KORTLOPENDE SCHULDEN (5)

31 december 31 december

2006 2005
€ €

Aanvragers, nog uIt te keren
Di versen

354.623
10.560

365.183

354.232
12.426

366.658

ACCOUNTANTS EN BELAsTINGADVlsEURs
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMA
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SPECIFICA TIE BIJ DE STAAT VAN BA TEN EN LASTEN

RENTEBA TEN (6)

31 december 31 december

2006 2005
€ €

Rente ban 23.814 20.767

De rente is geheel toegerekend aan het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen.

(HMAZARS
ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVlsEUR
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFM
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OVERIGE GEGEVENS

M MAZA~S
ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISE
MAZARS PAAROEKOOPER HOFFM NIl
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"MAZARS
Aan: het bestuur van Stichting Individuele Maror-Gelden

ACCOU NTANTSVE RKLARI N G

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen financiele verantwoording 2006 van Stichting
Individuele Maror-gelden, statutair gevestigd te Amsterdam bestaande uit het jaarverslag,
de balans per 31 december 2006 en de staat van baten en lasten over 2006 met de toelich-
ting gecontroleerd.

VERANTWOORDELlJKHEID VAN HET BESTUUR

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de financiele ver-
antwoording die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor
het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtljn voor de jaar-
verslaggeving 640 "0rganisaties zonder winststreven". Deze verantwoordelijkheid omvat

onder meer: het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern beheersingssys-
teem relevant voor het opmaken van en getrouw weergeven in de financiele verantwoording
van vermogen en resultaat, zodanig dat deze geen afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare grondslagen
'voor financiele verslaggeving en het maken van schattingen die onder de gegeven omstan-
digheden redelijk zijn.

VERANTWOORDELlJKHEID VAN DE ACCOUNTANT

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de financiele verantwoording
op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Ne-
derlands recht. Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor ons geldende
gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat
een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de financiele verantwoording geen
afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de financiele verantwoording. De keuze
van de uit te voeren werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming
van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling van de risico's van afwijkingen
van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accoun-
tant in aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in de financiele ver-
antwoording van vermogen en resultaat relevante interne beheersingssysteem, teneinde
een verantwoorde keuze te kunnen maken van de controlewerkzaamheden die onder de
gegeven omstandigheden adequaat zijn maar die niet tot doel hebben een oordeel te geven
over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de stichting. Tevens omvat een
controle onder meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste grondsla-
gen voor financiele verslaggeving en van de redelijkheid van schattingen die het bestuur
van de entiteit heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de finan-
ciele verantwoording.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is
als basis voor ons oordeel.

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
KONINGINNEGRACHT '5 - POSTBUS 11655 - 2502 AR DEN HAAG - TEL: 0703315715' FAX: 070 38 52 536 - den.haag(gmazars.nl

ACCOUNTANTS - BElASTINGADVISEURS - ORGANISATlE-ADVISEURS
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_MAZARS

OORDEEL

Naar ons oordeel geeft de financiële verantwoording een getrouw beeld van de grootte en
de samenstellng van het vermogen van Stichting Individuele Maror-gelden per 31 decem-
ber 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaar-
verslaggeving 640 "0rganisaties zonder winststreven".

Den Haag, 1 mei 2007

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.
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