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Persbericht Centraal Joods Overleg 

 

Het Centraal Joods Overleg (CJO) en Stichting Platform Israel (SPI) hebben op basis van de statuten 

van Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO) gezamenlijk de bevoegdheid om het 

Ministerie van Financiën te adviseren omtrent de decharge van het bestuur van SAMO en de 

opheffing van de SAMO.  

In 2015 was dat moment van opheffing gekomen. Rond die tijd werden vanuit diverse hoeken 

signalen van mogelijke onregelmatigheden ontvangen betreffende de gelden die SAMO in de loop 

der jaren had overgemaakt naar Israël. Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft het bestuur van 

CJO besloten om een verkennend feitenonderzoek uit te laten voeren. 

Het verkennend onderzoek werd vanaf januari 2016 uitgevoerd door EY met als doelstelling ‘het in 

kaart brengen van de relevante feiten en omstandigheden rondom de signalen van mogelijke 

onregelmatigheden bij de besteding van Maror-gelden’. Het onderzoek is in mei 2016 afgerond. 

Uit het verkennend onderzoek zijn geen bevindingen naar voren gekomen die het bestuur van CJO 

hebben doen besluiten om een vervolgonderzoek in te stellen. Tevens blijken uit de gerapporteerde 

feiten en omstandigheden geen onregelmatigheden. 

In het kader van het verkennend onderzoek is de verdeling van de geldstromen door de betrokken 

stichtingen en andere organisaties bínnen Israël niet nader in beeld gebracht tenzij relevant voor het 

onderzoek naar de signalen die de basis vormen voor de opdracht aan EY. Dat valt immers buiten de 

competentie van het CJO en was derhalve niet opgenomen in de opdracht. Het feit dat het 

verkennend onderzoek geen onregelmatigheden aan het licht heeft gebracht heeft dus geen 

betrekking op de aan-of afwezigheid van onregelmatigheden in de behandeling van geldstromen in 

Israël door diverse organisaties anders dan SAMO.  

Het verheugt ons zeer dat uit het verkennend onderzoek geen onregelmatigheden zijn gebleken en 

dat het bestuur van CJO een positief advies kan uitbrengen omtrent de decharge van het bestuur en 

de opheffing van SAMO. 
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