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Geachte heer Van der Heijden, 

 

 

Op verzoek van de minister van Financiën heb ik, zoals u weet, gesproken met 

vertegenwoordigers van de besturen van de Stichting Marorgelden Overheid 

(SMO), van het Centraal Joods Overleg (CJO), van de Stichting Platform Israël 

(SPI) en met Kamer III / SCMI over de problematiek die nu voorligt. 

Ik heb in die gesprekken ervaren dat alle betrokkenen bereid zijn om, in het 

belang van een zorgvuldige en spoedige afwikkeling van de uitkeringen aan de 

joodse gemeenschap, te zoeken naar een oplossing van de gerezen problemen. 

Ik wil u daarvoor mijn erkentelijkheid uitspreken. Ik heb ook kennis genomen van 

de meest zwaarwegende overwegingen van de diverse betrokkenen, van de 

gevoelens die leven en van de suggesties die niettemin voor oplossingen 

werden aangedragen. Ook uit die suggesties en voorstellen spreekt de 

bereidheid te zoeken naar wegen om uit de huidige problematiek weg te komen. 

Op basis daarvan meen ik het voorstel te kunnen doen dat ik bijvoeg. Ik wil u 

vragen de diverse elementen daarin in samenhang te bezien; het ene punt 

weegt voor de verschillende betrokkenen wellicht anders dan het andere. Het 

kan dus alleen als een pakket van afspraken een oplossing bieden. 
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Ik wil u klemmend vragen uw instemming, resp. uw medewerking te geven aan 

deze afspraken. Ik meen dat alleen dan kan worden voorkomen dat de 

problematiek wendingen krijgt die we geen van allen willen. 

Ik onderken dat ik op onderdelen van u vraag om eerder met reden genomen 

beslissingen te heroverwegen. Ik vraag u dat echter in het belang van de zaak 

zelf. Ik zou graag zien dat u mij uiterlijk vrijdag 11 juni a.s. een voor uw 

organisatie ondertekende exemplaar van de bijgevoegde afspraken doet 

toekomen, waarbij ik aanteken dat afspraken natuurlijk alleen afspraken zijn, als 

allen die ook daadwerkelijk hebben onderschreven. 

  

Hoogachtend, 

 

 

Dr. R. Gerritse 

Secretaris-generaal  
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