
 
Philip Staal  

From: "Philip" <staal@sisanit.co.il>
To: "Jacques Noach" <jacques.noach@mazars.nl>; "Aureel Wersch, van" 

<Aureel.vanWersch@mazars.nl>
Cc: "Rob van der Heijden" <m.r.vanderheijden@zonnet.nl>; "Fred Ensel" <fensel@euronet.nl>
Sent: 16:22 2001יוני  10ראשון  יום
Attach: Afspraken SMO-SPI-Apr-24-01.doc
Subject: Fw: Helpdesk Israel
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Bedankt voor het sturen van jullie notitie. 
  
Voor jullie informatie, hierbij de e-mail welke ik naar Fred en Rob gestuurd heb naar aanleiding 
van rapportage SPI en jullie notitie. 
  
Betreffende je vraag over bankafschrift maand mei- 
Bankafschrift van de maand mei moet aanwezig zijn maar heb dit niet gezien en is ook niet meegstuurd als 
bijlage met de rapportage van de SPI. 
============ 
Philip Staal 
Tel. +972 4 6270381 
Fax. +972 4 6270382 
========== 
----- Original Message ----- 
From: Philip  
To: Fred Ensel  
Cc: Rob van der Heijden  
Sent: Sunday, June 10, 2001 3:20 PM 
Subject: Helpdesk Israel 
 
Beste Fred, 
  
Naar aanleiding van: 
* De meeting van 24 april j.l. en de regeling zoals door Dotan op papier is gezet 
* Rapportage van de SPI d.d. 6 juni j.l. 
* Ons telefoongesprek van 6 juni j.l. 
* Conceptnotitie van Mazars van 8 juni j.l. 
het volgende: 
Het is duidelijk dat de rapportage van de SPI niet overeenkomt met de overeenkomst zoals besproken tijdens 
de meeting in Tel Aviv d.d. 24 april j.l. 
Mazars schrijft in zijn notitie bij beoordeling kosten o.a. 
QUOTE 
Voor een goede beoordeling van de vraag of -in het kader van de bevoorschotting van de helpdesk- 
verantwoorde kosten zijn besteed in het kader van de helpdesk en de begroting, zijn meer gegevens nodig 
dan in voornoemde brief (met bijlagen) zijn verschaft. Het gaat dan met name om de posten; 
*Salarissen en sociale lasten 
* inleen personeel 
* reis/verblijf Nederland 
UNQUOTE 
  
Verder staat in de "Regeling van verhoudingen betreffende Helpdesk Israel" van 25 april 2001 opgesteld door 
Yossi Dotan onder hoofdstuk "Financiering van de Helpdesk": 
Punt 12: Van de separate Helpdesk-bankrekening zullen alleen bedragen worden getrokken ter dekking van 
de op de Helpdesk betrekking hebbende kosten op grond van een werkpapier dat door de controller 
van SPI opgesteld zal worden. 
Punt 13: De projectleider van de Helpdesk zal op dit werkpapier paraferen, als teken van zijn 
instemming met de bedragen. 
  
Het is duidelijk dat aan de punten 12 en 13 van de "Regeling" niet is voldaan. Spi heeft geen enkele poging 
ondernomen -door werkpapier en gedetaileerde rapportage en het bijsluiten van de bewijzen (het gaat hier 
natuurlijk niet om elk dubbeltje maar wel om de posten genoemd door Mazars hierboven)- om het vertrouwen 
tussen de SPI en de SMO te herstellen. 

Archief Philip Staal



  
Nadat je deze e-mail hebt ontvangen zou ik graag, over dit punt alsmede het standpunt van de SMO in deze, 
met je willen spreken en stel voor je vanavond te bellen. 
  
Met vriendelijke groet, 
============ 
Philip Staal 
Tel. +972 4 6270381 
Fax. +972 4 6270382 
========== 
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Bespreking tussen vertegenwoordigers van SMO en SPI ter regeling van 
verhoudingen betreffende Helpdesk Israel. 
Tel Aviv, 24.4.01 van 15:00 tot 21:00 uur 

(1.5.01 : deze versie na verwerking opmerkingen van deelnemers, svp aan SMO voorleggen). 
 

Deelnemers aan de bespreking 
Fred Ensel vice-voorzitter SMO 
Philip Staal penningmeester SMO 
Yossi Dotan financieel adviseur SPI, voorzitter van de bespreking en notulist 
Barend Elburg secretaris SPI 
Bennie Leezer controller SPI 
Ronny Polak projectleider Helpdesk Israël 
 
Algemeen 
1. De bespreking vond plaats in goede verstandhouding, met als doel het maken van een 

voorstel voor afspraken die het de SMO mogelijk zullen maken de verantwoordelijkheid op 
zich te nemen die uit haar taak voortvloeien, en die de realiteit in aanmerking nemen welke 
in Israël is ontstaan door de door de SPI geïnitieerde activiteiten.  

2. Bij de bespreking werd de reactie van SMO gegeven op het voorstel dat door SPI op 18/4 
was aangenomen. SMO wil de verhoudingen anders geregeld zien, zoals uit het vervolg zal 
blijken. 

3. De bij de bespreking gemaakte afspraken moeten worden goedgekeurd door de besturen van 
de SMO en de SPI. 

 
Het werk van de Helpdesk 
4. Het werk van de Helpdesk Israel wordt aangestuurd door het bestuur van de SPI, en 

ressorteert onder SPI. De projectleider van de Helpdesk Israel en de directeur van het 
Bureau Maror-gelden in Nederland zullen beiden zorgen voor een voortdurende vloeiende 
en constructieve communicatie, om opgedane ervaringen te rapporteren en problemen op te 
(kunnen) lossen.  
 

5. Gezien de strikte geheimhouding, die door de mensen van de Helpdesk Israel in acht genomen 
wordt, zal informatie tussen het Bureau in Nederland en de Helpdesk Israel vrij en open 
uitgewisseld worden voor zover dat noodzakelijk is voor een efficiënte behandeling van vragen 
betreffende aanvragen. 
 

6. De projectleider van de Helpdesk Israel zal aan de SMO rapporteren over de niet-financiële 
aspecten van het werk van de Helpdesk. Het formaat en de frequentie van deze rapportage 
zullen tussen de projectleider van de Helpdesk Israel en de directeur van het Bureau Maror-
gelden in Nederland worden uitgewerkt op basis van transparantie. 

 
Financiën – algemeen 
7. Voor een schriftelijk vast te leggen financiële regeling tussen de SMO en SPI worden de 

hoofdpunten als volgt voorgesteld: 
a. De Helpdesk Israel zal werken volgens de door de SMO vastgestelde begroting (zie punt 

7 enz. hieronder). 
b. De Helpdesk Israel zal gefinancierd worden door vooruitbetaling van de benodigde 

kosten op grond van de begroting (zie punt 9 enz. hieronder). 
c. De gelden zullen worden overgemaakt na ontvangst van de rapportage over de laatst 

afgesloten maand van de in het kader van de begroting voor de Helpdesk Israel 

Archief Philip Staal
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gemaakte kosten (zie punt 16 enz. hieronder). 
 

Begroting 
8. De SMO zal de kosten van Helpdesk Israël dekken volgens de goedgekeurde begroting, 

namelijk volgens de cijfers die in maart 2001 door SPI zijn ingediend met reductie van de 
posten Onvoorzien en Informatiebijeenkomsten. 
 

9. Blijkt de begroting voor bepaalde posten te hoog te zijn, dan kan het overschot op die posten 
niet automatisch gebruikt worden voor het dekken van een tekort op andere posten. Wèl 
mag verondersteld worden, dat de SMO positief zal beslissen op gemotiveerde verzoeken tot 
verhoging van de begroting voor posten waar dat nodig is voor de uitvoering van de taken 
van de SMO door SPI/Helpdesk. (Bijeenkomsten met bezoekers uit Nederland vallen niet 
per se onder deze taken.) 

 
Financiering van de Helpdesk 
10. Nadat de benodigde rapportages over de gebruikte gelden aan de SMO zullen zijn 

ingediend, zal SMO maandelijks geld overmaken op grond van de begroting, zodat zulke 
kosten niet uit de middelen van SPI bekostigd hoeven te worden. Als er geen specifieke 
aanleiding is om anders te handelen (waarover tevoren correspondentie gewisseld zal 
worden), zal bij het begin van elke maand een voorschot ter hoogte van tenminste 1/13 van 
de begroting voor de 13-maand-periode van 1.12.00 tot 31.12.01 (na correctie voor 
eenmalige uitgaven) op de rekening in Israël staan.  
 

11. Het geld zal worden overgemaakt naar een separate door de SPI voor Helpdesk Israel te 
voeren bankrekening.  
 

12. Van de separate Helpdesk-bankrekening zullen alleen bedragen worden getrokken ter 
dekking van specifieke op de Helpdesk Israel betrekking hebbende kosten op grond van een 
werkpapier dat door de controller van SPI opgesteld zal worden.  
 

13. De projectleider van de Helpdesk Israel zal op dit werkpapier paraferen, als teken van zijn 
instemming met de bedragen.  
 

14. Ondanks de momenteel bestaande achterstand in rapportage zal begin mei een bedrag 
worden overgemaakt voor de meest dringende betalingen (zie punt 16 hieronder). 
 

15. Na ontvangst van de rapportage die tot eind mei ingediend zal worden (zie punt 17), en na 
accorderen door de besturen van SMO en SPI van de in dit document beschreven afspraken, 
zal de SMO meteen het bedrag overmaken voor de kosten tot en met april, volgens die 
rapportage, samen met het bedrag voor mei op basis van de begroting, uiteraard onder aftrek 
van de reeds overgemaakte bedragen (ƒ400.000 plus het voorschot volgens het voorgaande 
punt). 
 

16. Ter illustratie: Begin juni moet er op de speciale Helpdesk-rekening een bedrag staan voor 
het totaal van (a) de werkelijke kosten t/m april volgens de rapportage die tot eind mei zal 
worden ingediend en (b) de kosten voor mei en juni op basis van 1/13 van de begroting, 
onder aftrek van (c) de reeds door de SMO overgemaakte bedragen. (In het begin van elke 
volgende maand schuiven uiteraard de bedragen een maand op.) 

 
Rapportage  
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17. Binnen enkele dagen zal de controller van SPI een lijst opstellen van de in de eerste helft 
van mei te verrichten betalingen voor lopende zaken, zoals salarissen, huur, telefoon. De 
penningmeester van de SMO zal er voor zorgen, dat het bedrag overeenkomstig deze lijst 
meteen overgemaakt zal worden. 
Tot het eind van mei, en elke maand nadien, zal de SPI een rapportage sturen naar de SMO 
over de voor de Helpdesk Israel gemaakte kosten. De rapportage zal vermelden hoeveel 
reeds gemaakte, maar nog niet betaalde, kosten in het gerapporteerde totaal-bedrag begrepen 
zijn. 
 

18. Deze rapportage zal als aanvulling op en bijwerking van de globale cijfers dienen, die in het 
concept-rapport van Mazars Paardekooper en Hoffman van 4.4.01 vermeld zijn, en daardoor 
recht doen aan de gemaakte beweringen inzake onrechtmatigheid en zo de SMO in staat 
stellen de hierin afgesproken bedragen over te maken.  

* * * 
 
Verdere punten en detail-uitwerking die bij de bespreking ter sprake kwamen, maar niet een 
deel zijn van het voorstel dat ter accordering aan de besturen overlegd zal worden. 
 
19. Er is geen plaats voor persoonlijke aanvallen op bestuurders van de organisaties of 

beschuldigingen. Meningsverschillen moeten uitgesproken worden ten aanzien van 
specifieke onderwerpen, niet in algemene termen. In het belang van de doelgroep moet 
gestreefd worden naar een zo positief mogelijke samenwerking tussen de organisaties. 
 

20. Het bestuur van de SMO heeft de begroting, die in maart 2001 door SPI is ingediend, 
goedgekeurd met de volgende wijzigingen die het Ministerie van Financien doorgaf en 
waarover nog een brief volgt: 
a. De post Onvoorzien blijft vastgesteld op ƒ162.000 in plaats van de door SPI 

voorgestelde ƒ200.000, overeenkomstig het totaal van een aantal kleine 
posten in de begroting die door de SMO op 28.12.00 voor Helpdesk Israel 
heeft goedgekeurd. 

b. De post Informatiebijeenkomsten is vastgesteld op ƒ21.667 overeenkomstig 
de begroting van 28.12.00, in plaats van de voorgestelde ƒ109,.375, in de 
veronderstelling dat dit bedrag genoeg is om degenen in Israël te bereiken die 
nog geen aanvraag hebben ingediend. 
 

De begroting die op 28.12.00 door de SMO is goedgekeurd is niet meer relevant. 
 

21.  De kosten voor bijeenkomsten met bezoekers uit Nederland horen meer onder de 
Steunpunt-begroting voor 2e-lijns-begeleiding, die rechtstreeks door MinFin gefinancierd 
worden. 
 

22. Inzake punten 11 en 12: Aangezien cheques voor alle betalingen van SPI worden getekend 
door de daartoe door het voltallig bestuur van SPI vastgestelde leden van het Dagelijks 
Bestuur, en overeenkomstig de schriftelijk vastgestelde interne procedures van SPI dat 
alleen wordt gedaan nadat Bennie de betaling heeft voorbereid en technisch goedgekeurd, 
zal van de separate Helpdesk-bankrekening alleen worden getrokken ter dekking van 
specifieke op de Helpdesk betrekking hebbende kosten op grond van een door Bennie op te 
stellen werkpapier waarin de kosten zijn uitgesplitst volgens de verschillende projecten waar 
SPI zich mee bezig houdt. Ronny zal de kolom Helpdesk Israel op dit werkpapier paraferen, 
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als teken van zijn instemming met de bedragen in deze kolom. 
 

23. Ten aanzien van punt 17: Tot het eind van mei, en elke maand nadien, zal de SPI een 
rapportage sturen naar de SMO over de voor de Helpdesk Israel gemaakte kosten. De 
bedragen zullen gebaseerd zijn op een zoveel mogelijk up-to-date boekhouding, met 
correcties voor bedragen die nog niet geheel uitgesplitst zijn over de verschillende projecten 
van de SPI, en inclusief nog niet betaalde bedragen voor reeds gemaakte kosten die nog niet 
in de boekhouding staan. De rapportage zal vermelden hoeveel reeds gemaakte, maar nog 
niet betaalde, kosten in het gerapporteerde totaal-bedrag begrepen zijn. Het gedetailleerde 
werkpapier met de in de rapportage voorkomende bedragen zal bewaard worden, om ook in 
een later stadium vragen te kunnen beantwoorden. 
 

24. Ten aanzien van punt 18: Op blz. 7 van het concept-rapport van Mazars Paardekooper en 
Hoffman van 4.4.01 staat, dat in de drie maanden tot 28.2.01 de betaalde kosten van 
Helpdesk Israel NIS 560.000 bedroegen, en dat die volledig gedekt waren door de door de 
SMO overgemaakte ƒ400,000 = NIS 710.000. Het voorstel hierin voorziet er in, dat het 
voorschot van de SMO ook nog niet betaalde maar reeds gemaakte kosten moet dekken. 
 

25. Yossi uitte zijn kritiek over het gedrag van Jacques Noach, onder andere over het 
verstrekken van informatie aan de SMO, welke niet rechtstreeks betrekking had op de 
opdracht die Jacques van de SMO gekregen heeft, en die niet rechtstreeks de kosten voor de 
Helpdesk Israel betrof, zonder tevoren de instemming te krijgen van SPI tot het verstrekken 
van deze, hem vertrouwelijk gegeven, informatie. 
 

26. Hoewel het algemeen gebruikelijk is een accountant te kiezen, in wie men door persoonlijke 
kennis en ervaring vertrouwen heeft, stelde Fred voor te overwegen, of het niet gewenst is 
dat de accountantscontrole van SPI gedaan zal worden door een ook in Nederland bekende 
firma. 

 
=======  


