
 
Philip Staal  

From: "R. Israel" <r.israel@maror.nl>
To: "Fred Ensel" <fredensel@euronet.nl>; "Micha Gelber" <mgelber@kabelfoon.nl>; "Henri 

Markens" <hmarkens@jsgmaimonides.nl>; "Rob van der Heijden" 
<bestuurssecretariaat@zandvoort.nl>

Sent: 12:20 2004מאי 13חמישי  יום
Subject: [Fwd: Re: brief aan de besturen van SMO, SPI en CJO]
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-------- Original Message -------- 

 
 
Beste Ronnie, 
 
De voorzitter SMO heeft mij verzocht jou te danken voor je brief van 5 mei jl. en de betrokkenheid 
met Maror die daaruit spreekt.  
 
Het is verheugend te constateren dat jouw ideeen in grote lijnen overeenkomen met de denkrichting 
die het bestuur steeds heeft gevolgd. De oplossing is inderdaad heel eenvoudig.: Kamer III aanvaardt 
KPMG als nieuwe uitvoerder en het hele probleem is de wereld uit. Het spreekt vanzelf dat de SMO 
zich netjes zal opstellen indien hierdoor twee werkneemsters van SPI die dusver voor de Kamer 
nuttig werk hebben verricht onverhoopt benadeeld zouden worden. 
 
De voorzitter ziet ook na overleg met enkele leden van het bestuur geen noodzaak voor een 
bijeenkomst op 16 mei a.s. maar vertrouwt er op dat het gezonde verstand zal zegevieren. 
 
met vriendelijke groet, 
Robby Israel 
 
 
CIDI wrote: 

  
Aan de Besturen van  
Stichting Marorgelden Overheid 
Stichting Platform Israel 
Centraal Joods Overleg 
  
  
Den Haag, 5 mei 2004 
  
  
Beste vrienden, 
  
Op 3 mei heb ik aan het CJO een aantal ideeën voorgelegd die wellicht kunnen helpen 
de problemen, die momenteel tussen de Stichting Platform Israel (SPI) en de Stichting 
Marorgelden Overheid (SMO) bestaan, op te lossen. Het bestuur van het CJO heeft mij 
gemandateerd om op basis van deze ideeën met beide organisaties in contact te treden en 
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na te gaan of het mogelijk is de huidige impasse, die zeer door het CJO wordt betreurd, 
te doorbreken. Uitgangspunt daarbij is dat het Nederlandse restitutieproces tot dusverre, 
ondanks enkele (opgeloste) conflicten, uitstekend is verlopen. Dat komt in de eerste 
plaats door de tomeloze inzet van de tientallen bestuurders in Nederland en Israel, die 
dit proces hebben gedragen. Ook de begripvolle ondersteunende rol van het ministerie 
van Financiën dient gememoreerd te worden. Het CJO zou graag zien, dat de 
respectvolle en eervolle wijze, waarop tot op heden recht gedaan is aan de Joodse 
oorlogsslachtoffers, hun nabestaanden en de organisaties kan worden voortgezet.  
  
Na een korte schets van de huidige problematiek zal ik hieronder enige voorstellen doen. 
Deze voorstellen zijn voorzichtig ‘afgetast’ bij enkele betrokkenen van beide partijen, 
maar dat heeft uiteraard geen enkele formele betekenis. Noch de SMO, noch SPI hebben 
al hun instemming betuigd. Ik wil jullie hierbij vragen de voorstellen zorgvuldig te 
bekijken en na te gaan of zij de basis voor een regeling kunnen vormen. Tevens nodig ik 
gaarne drie personen vanuit de SPI/ Kamer3 en drie personen vanuit de SMO uit voor 
een gesprek over de voorstellen. Ik zal namens het CJO aanwezig zijn. Een geschikte 
tijd is zondag 16 mei om 12.00 uur in Amsterdam. Graag verneem ik binnen een 
week jullie reactie. 
  
De directe aanleiding voor het huidige conflict vormt het Memo dat SPI op 28 december 
opstelde. Daarin wordt de SMO onder meer verweten dure bijeenkomsten te hebben 
belegd en onwaarheid te hebben gesproken. Ook wordt belangenverstrengeling 
gesuggereerd. De SMO reageerde op het Memo met een brief die stelt, dat de 
vertrouwensbasis tussen beide organisaties nu is komen te vervallen. Per 31 januari 
zouden daarom de werkzaamheden, die de SPI voor Kamer3 verricht, gestaakt moeten 
worden. Hierop stuurt het SPI een excuusbrief, waarin afstand wordt genomen van het 
Memo. Op 1 maart benoemt de SMO de Israelische KPMG Somech Chaikin tot 
uitvoerder van de werkzaamheden van Kamer3. De Kamer gaat hiermee niet akkoord en 
laat dit per E-mail op 25 maart weten aan de SMO. Daarop trekt de SMO per 26 maart 
het mandaat van Kamer3 in. Dit wordt gevolgd door een publicatie in de Staatscourant. 
Hierdoor kan Kamer3 geen besluiten meer nemen over de Israelische aanvragen voor 
een collectieve uitkering in de tweede ronde. 
  
Beide partijen zijn thans bezig naar rechtsmiddelen te zoeken. De SMO heeft Minister 
Zalm gevraagd de statuten van de Stichting te wijzigen, zodat een nieuwe Kamer3 
benoemd kan  
worden. SPI heeft te kennen gegeven bij de administratieve en civiele rechter tegen het 
intrekken van het mandaat aan Kamer3 beroep aan te tekenen. Door deze acties kan het 
proces van uitkeringen grote vertraging ondervinden. Het CJO is bovendien, zoals 
bekend, een tegenstander van overheidsingrijpen in de statuten van de stichting. Het 
restitutieproces kon tot stand komen, nadat de Overheid uiteindelijk bereid was de 
morele aanspraken van de Joodse Gemeenschap op de WO2 tegoeden te erkennen. Dan 
moet de Joodse Gemeenschap nu ook zelf de kracht opbrengen om problemen bij de 
verdeling, die nota bene veelal van persoonlijke aard zijn, op te lossen. Gevreesd moet 
ook worden dat de diverse rechtszaken en vertragingen tot onnodige extra kosten zullen 
leiden. Deze kosten worden niet gemaakt in het belang van de Joodse gerechtigden en 
belasten de Nederlandse schatkist onnodig. Het CJO heeft dit nooit gewild. Vandaar dat 
het CJO op beide partijen een beroep doet de geschillen, in de korte tijd dat SMO en SPI 
nog met elkaar te maken hebben, via overleg op te lossen. Om die oplossing te 
vergemakkelijken, doe ik onderstaande voorstellen: 
  

Het besluit van de SMO om de SPI niet langer de uitvoering van Kamer3 te laten 
doen, blijft gehandhaafd. Daarbij is een belangrijke overweging, dat een 
organisatie die deels verantwoordelijk was voor het restitutiebouwwerk en de 
benoemingen van Kamer3 doet, niet ook nog eens de uitvoering voor Kamer3 zou 
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moeten verzorgen.  
Het Mandaat voor Kamer3 wordt zo spoedig mogelijk hersteld. Er bestaan bij de 
SMO geen inhoudelijke klachten over Kamer3, die het intrekken van het Mandaat 
voor een langere periode dan het onderhavige geschil billijken.  
SPI en Kamer3 stemmen in met de uitvoering van de werkzaamheden in Israel 
door KPMG Somech Chaikin. Die instemming betreft alleen het 
overheidsgedeelte; niet de particuliere gelden.  
De medewerkers van SPI, belast met de werkzaamheden voor de uitvoering, gaan 
tijdelijk over naar KPMG Somech Chaikin. Voor zover dat niet lukt, worden de 
salarissen vanaf 26 maart door de SMO doorbetaald met een maximum duur van 
een half jaar. Ook zet de SMO de toegezegde betaling van huur van het SPI 
kantoor voort voor de duur van zes maanden, ingaande 26 maart Hierdoor kan SPI 
zijn aangegane verplichtingen voldoen.  
Alle beslissingen die SCMI, die een personele unie vormt met Kamer3,  heeft 
genomen over uitkeringen in de tweede ronde, worden ongeldig verklaard. Dat 
houdt in dat alle beslissingen die na 26 maart in het kader van de tweede ronde 
zijn genomen, moeten worden vernietigd en dat Kamer3 al deze aanvragen 
opnieuw zal beoordelen.  
De SMO stopt zijn bemoeienis met Israel nadat de tweede ronde voltooid is, 
althans voor zover het geen beroep- of bezwaarschriften betreft. Na het 
beëindigen van de tweede ronde kan de SMO dus alleen nog beroep- of 
bezwaarschriften behandelen, die met ronde één of twee te maken hebben.  

  
    Indien jullie over bovenstaande punten een extra toelichting nodig hebben, wil ik die 
graag     geven. Ik hoop dat jullie je in de voorstellen genoeg kunnen herkennen om 
aanwezig te zijn     op 16 mei. Waar een wil is, is een weg en het lijkt ons in ieders 
belang die weg                     te bewandelen. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
  
  
Ronny Naftaniel 
Penningmeester CJO  
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