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Geachte mevrouw Braaf-Snir, 

Na het gezamenlijk tot stand gekomen ‘voorstel voor afspraken’ (juni 2004) is er 
verder van gedachten gewisseld over een passende oplossing voor de 
continuering van de verdeling van collectieve gelden in Israël uit de SMO-
gelden. Het Centraal Joods Overleg, de Stichting Platform Israël en de Stichting 
Collectieve Marorgelden Israël/Kamer III konden zich vinden in het ‘voorstel voor 
afspraken’. In het SMO-bestuur was onvoldoende steun voor de afspraken, 
vanwege de manier waarop de tweede publieke ronde zou worden afgewikkeld.  
 
Uit onze gesprekken weet ik dat er over de verdeling veel te doen is en ieder 
daar vanuit zijn belevingswereld gevoelens over heeft. Ik wil mijn waardering 
nogmaals tonen voor ieders inzet om tot een oplossing te komen die een 
spoedige voortzetting van de verdeling van collectieve gelden in Israël mogelijk 
maakt.  
 
Voor de oplossing wordt nu het eerdere voorstel gewijzigd, vooral voor de 
tweede ronde. SMO en SCMI kunnen zich vinden in een verdeling van gelden in 
de tweede ronde waarbij de conceptbesluiten van SCMI door SMO worden 
overgenomen, tenzij er bij een project procedurele onvolkomenheden zijn 
geconstateerd door Financiën/ambassade. De te nemen conceptbesluiten 
hebben zowel betrekking op door SCMI af te wijzen als te honoreren projecten, 
een en ander onder de voorwaarde dat het totaalbedrag van toewijzende 
uitkeringen binnen de financiële mogelijkheden van de voor de collectieve 
verdeling nog ter beschikking staande uitkeringsgelden van de SMO passen. 
Indien een onvolkomenheid wordt geconstateerd zal dit worden voorgelegd aan 
het SCMI alvorens zij tot een conceptbesluit komen. Voor deze ronde zal, binnen 
het maximum dat hiervoor in het uitkeringsreglement is gesteld èn de benodigde 
reservering voor bezwaar- en beroepsprocedures, dus eerst de publieke Maror-
gelden voor collectieve doelen in Israël worden aangewend.  
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SCMI heeft aangegeven momenteel nog geen besluiten te hebben genomen. De 
planning is uiterlijk 5 september a.s. de besluiten te hebben genomen over alle 
ingediende aanvragen voor de tweede ronde. 
 
Het ministerie van Financiën, in samenwerking met de ambassade te Tel Aviv, 
zal zorg dragen voor de toetsing per project op procedurele aspecten, conform 
de reglementen van Kamer III. In goede samenwerking is het SCMI bereid 
volledige medewerking hieraan te verlenen en behulpzaam te zijn. Voor de 
toetsing is het nodig dat SCMI toegang geeft tot de originele projectdossiers en 
verdere informatie die Financiën/ambassade nodig acht. Financiën/ambassade 
zal de gelegenheid moeten krijgen de dossiers (tijdelijk) ter bestudering mee te 
kunnen nemen naar een andere locatie. Mogelijk laat Financiën/ambassade zich 
hierbij ondersteunen door KPMG. Financiën/ambassade zal op basis van de 
bevindingen overleggen met SCMI en waar nodig zal SCMI vragen 
beantwoorden. SCMI wordt ook gevraagd behulpzaam te zijn bij het eventueel, 
waar dat nodig is naar het oordeel van Financiën/ambassade, horen van 
aanvragers. Voor een eerste bestudering van de dossiers en het stellen van 
vragen verwacht Financiën/ambassade maximaal vier dagen nodig te hebben. 
Afhankelijk van de bevindingen en antwoorden van SCMI op de vragen zal er 
dan nog wat tijd nodig zijn. De betrokken mensen van Financiën/ambassade 
zullen zich inzetten voor een spoedig verloop van de toets.  
 
De procedurele toetsing zal voorafgaan aan de conceptbesluitvorming van 
SCMI. Dit biedt SCMI de gelegenheid eventuele opmerkingen mee te nemen in 
haar overwegingen voor te nemen besluiten. Het SMO heeft aangegeven geen 
bemoeienis te zullen hebben met deze toets van Financiën/ambassade. Het 
ministerie van Financiën zal een rapportage, per project, verzorgen aan SMO 
over de uitslag van de toets.  
 
Bij een positieve uitslag van de toets zal SMO deze conceptbesluiten overnemen 
en conform beslissen. Het SMO-bestuur zal zich bij het volgen van deze lijn niet 
bemoeien met de inhoudelijke beoordeling van het primaire besluit en de 
procedurele toets van het ministerie volgen. Het SMO-bestuur is zich er van 
bewust dat SMO verantwoordelijk blijft voor de inhoud van het besluit en dat het 
enkele feit dat het Ministerie een procedurele toets uitvoert, SMO niet vrijwaart.  
 
SMO zal slechts toetsen of het totaalbedrag van de voorliggende toewijzende 
conceptbesluiten binnen de financiële mogelijkheden van de voor de collectieve 
verdeling nog ter beschikking staande uitkeringsgelden passen. Echter, indien 
de procedurele toets door het Ministerie negatief uitvalt dan behoudt SMO zich 
het recht voor hiervoor in specifieke voorkomende gevallen dienaangaande een 
eigen besluit in de plaats te stellen. 
 
Met deze werkwijze is het niet nodig de uitvoering door KPMG te laten 
verzorgen, waar daar eerder wel sprake van was. SCMI heeft aangegeven een 
vergoeding te willen krijgen voor de gemaakte uitvoeringskosten voor de 
betreffende projecten. Het SMO en het ministerie van Financiën zullen later op 
dit punt terug komen. Door praktische omstandigheden is het helaas niet eerder 
gelukt hier duidelijkheid over te krijgen.  
 
Na afronding van de tweede ronde, maar uiterlijk 30 november 2004, is het 
nodig dat SCMI aan SMO alle complete aanvraagdossiers van de eerste en 
tweede ronde zal overdragen zodat deze aan haar verplichtingen volgens de 
Archiefwet kan voldoen en eventuele bezwaarprocedures kan behandelen, 
alsmede de daarvoor benodigde reserveringen kan bepalen. SCMI kan 
desgewenst kopieën van de dossiers bewaren.  
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Het ministerie van Financiën streeft ernaar om na afronding van de zogeheten 
tweede ronde het overheidstoezicht te beëindigen. Daarom is het van belang dat 
zo spoedig als mogelijk is, doch in ieder geval vóór 1 oktober, de besluitvorming 
over de tweede ronde af te wikkelen. Daarmee komt er ook een einde aan de 
huidige verantwoordelijkheid van SMO voor de uitkeringen in Israël. 
 
SMO en Financiën ontwerpen een regeling voor de afhandeling van bezwaar en 
beroep in de periode na beëindiging van het overheidstoezicht, waarin ook de 
aansprakelijkheden en de financiële afwikkeling afdoende geregeld zijn. CJO en 
SPI zullen om advies worden gevraagd voor deze regeling. Voorzover het 
financiële of bestuurlijke gevolgen betreft voor de joodse gemeenschap, zal CJO 
en SPI om goedkeuring worden gevraagd. 
 
Het is wenselijk dat partijen met aanvaarding van deze lijn hieraan gerelateerde 
juridische procedures staken.  
 
Graag wil ik u om uw medewerking verzoeken om de spoedige uitvoering 
daadwerkelijk te laten doorgaan, zodat de gelden kunnen worden aangewend 
waarvoor ze bedoeld zijn.  

Hoogachtend, 

 

Dr. R. Gerritse 
Secretaris-Generaal 

 

cc. 

SMO, dhr. M.R. van der Heijden 

CJO, dhr. R. Naftaniel 

SPI, dhr. A. Roet 


