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Geachte heer, mevrouw, 

 

In verband met uw bestuursvergadering van heden wil ik graag het volgende onder uw aandacht 

brengen over de inhoud en achtergrond van de voorstellen die ik alle betrokkenen heb voorgelegd. 

 

Ik heb in de voorgelegde afspraken uitdrukkelijk mede gerekend met hetgeen van uw kant in ons 

gesprek aan mogelijkheden is geopperd.  Met uw eerdere voorstellen is o.a. in overeenstemming: de 

overdracht van uitvoerende werkzaamheden aan KPMG, een vergoeding voor gemaakte kosten (zij het 

in overleg  aangevuld met een vergoeding voor kantoorkosten en onkostenvergoedingen) en de 

overgang van personeel, het herstel van het mandaat van Kamer III en een afronding, zodra mogelijk, 

van het overheidstoezicht.  

Ten opzichte van de eerdere voorstellen van SMO is in overleg gekozen voor een andere vormgeving 

van de besluitvorming over de ingediende aanvragen in de tweede ronde van Kamer III.  Mede op basis 

van tussentijds telefonisch contact met SMO, heb ik geconcludeerd dat er hier op zichzelf geen beletsel 

hoefde te zijn voor een andere, praktische oplossing, zolang daarmee de zorgvuldigheid en de 

rechtmatigheid van besluiten kon worden gewaarborgd. Ik heb die vraag dan ook zwaar laten wegen en 

ons voorstel bovendien aan de Landsadvocaat voorgelegd. Van die zijde is bevestigd dat de gekozen 

oplossing rechtmatige besluiten mogelijk maakt. Daarmee is geen sprake van een ‘legitimatie achteraf’; 

het gaat hier om een procedure die zorgvuldig is, een rechtmatige besluitvorming mogelijk maakt en 

recht doet aan de wens om voortgang te boeken met de verdeling. Ik wijs u erop dat in de tekst niet de 

formulering is gekozen die gebruikelijk is bij toezicht van SMO, in de zin dat hier niet een alleen ‘margi-

nale toets’ aan de orde is, maar ruimte voor een volledig en afgewogen oordeel en ik merk op dat het 

ministerie u daarover bovendien een afzonderlijke rapportage vraagt. Ik zal ook onze visie daarop te 

zijner tijd op schrift stellen. Het ministerie neemt daarmee een belangrijke medeverantwoordelijkheid 
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voor  

 

 

 

de gekozen procedure op zich. 

 

Ik teken nadrukkelijk aan dat ik geen ruimte zie om op de onderdelen, die door alle betrokkenen als 

samenhangend (één pakket) worden gezien, nu nog alternatieven in discussie te brengen. Dat zou alle 

voorstellen weer op losse schroeven zetten en het vraagstuk des te moeilijker maken. 

Ik heb grote waardering voor de wijze waarop ik tot op heden met u en uw voorzitter heb kunnen 

verkennen welke oplossingsmogelijkheden denkbaar waren. Het voorstel dat ik u heb voorgelegd is 

mede het resultaat van dat overleg. Ik doe een dringend beroep op u daarmee in te stemmen. 

 

Met hoogachting, 

 
 
Secretaris-generaal 
Dr. R. Gerritse 


