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From: "R. Israel" <r.israel@maror.nl>
To: "Barend Elburg" <yselburg@netvision.net.il>; "Ies Tropp" <ies@troppies.com>; "Baruch Bar-
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<kpfrschm@research.haifa.ac.il>; "Zeev de Levie" <vn13774@netvision.net.il>; "Chaim den 
Heier" <denheijr@actcom.co.il>; "Michael (Pim) de Vries" <m_tours@netvision.net.il>; 
"Shimon de Winter" <dewinter@walla.co.il>; "Jacques Pri Gal" <jprigal@actcom.co.il>; "SCMI" 
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Denekamp" <YAAKOV94@012.NET.IL>; "Chaim Elata" <elata@bgumail.bgu.ac.il>; "Amos 
van Raalte" <van@actcom.co.il>; "Herbert Markus" <Herbert.Markus@sndiamonds.com>; 
"Marthi Hershler" <ihershle@netvision.net.il>; "Mirjam Dubi" <miriamdubi@bezeqint.net>

Cc: "Dirk Wentink" <dirnikjr@zahav.net.il>
Sent: 20:45 2004יוני 01שלישי  יום
Subject: ter herinnering

Page 1 of 1

22/03/2007

Beste mensen, 
 
Omdat er wilde indianenverhalen rondgaan lijkt het mij nuttig enkele 
punten op een rij te zetten. 
 
1. Na een lange lijdensweg en ontvangst van de beruchte memo van SPI 
heeft de SMO besloten de banden met SPI te verbreken door in eerste  
instantie de administratieve ondersteuning - uitvoering - van 
Kamer III elders onder te brengen. 
2. Kamer III werd hierover uitvoerig geinformeerd. 
3. De Kamer stelde twee voorwaarden: 1.geen tijdverlies en 2.de 
behandelende medewerksters moesten meegaan. 
4. De secretaris van Kamer III werd uitgenodigd voor de eerste 
gesprekken met alle gegadigden voor de functie van nieuwe uitvoerder 
maar weigerde, na overleg met de voorzitter van de Kamer, deel te nemen. 
5. KPMG Tel Aviv werd gekozen en de Kamer werd geinformeerd dat aan haar 
twee voorwaarden was voldaan. 
6. De Kamer weigerde desondanks de nieuwe uitvoerder te aanvaarden. 
7. SMO geeft aan wat de consequenties van deze weigering zouden zijn 
(intrekking mandaat). 
8. Kamer III, blijkbaar op initiatiefvoorstel van haar voorzitter, 
weigert wederom. 
9. Mandaat Kamer III werd ingetrokken. 
Dit hele proces duurde ongeveer drie maanden. 
 
Wie dus stelt dat de SMO de Kamer hiermee heeft overvallen, niet heeft 
geconsulteerd of voor een fait accompli heeft gesteld, die is óf niet  
goed geinformeerd óf geeft een onnauwkeurige versie van de gang van zaken. 
 
met vriendelijke groet, 
Robby 
 
 

Archief Philip Staal


