
 
Philip Staal  

From: "Dekker, CDJ (BJZ)" <C.D.J.Dekker@minfin.nl>
To: "'Robby Israel'" <r.israel@maror.nl>; "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
Sent: 13:49 2004יוני 11שישי  יום
Subject: RE: Elah
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Mijn verzoek is aan SMO om alvast naar de kwestie Elah te kijken. De 
achtergrond van die vraag is dat is afgesproken dat er vrijdag zou worden 
gereageerd op de afspraken. Dat wordt nu dinsdag. Bij ene positief besluit 
van SMO zou dan uiterlijk 18 juni zou dan de betaling moeten worden 
geëffectueerd. Als het al duidelijk is zou niet gewacht te hoeven worden. 
Mijn vraag was of SMO al kan besluiten voor dinsdag, kennelijk kan dat niet. 
Jammer. 
 
Verder is het pakket zoals het nu is overeengekomen met voorz. SMO, 
Naftaniel en SG. Het is ook één pakket met ieders punten. Daar zit Elah in 
en ook het punt van de bezwaarschriten. Volgens mij brengt het ons niet 
verder naar een oplossing om nu nog eens te discussieren of punten wel of 
niet in het pakket moeten. Dus ik hoop dat we nu naar de oplossing kunnen 
kijken. 
 
Groet, Karin. 
 
 
 
Karin Dekker 
Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken 
T  070-3428533 / b.g.g. 8636  
T  06-18304335 
F  070-3427943 
E  c.d.j.dekker@minfin.nl 
   
 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Robby Israel [mailto:r.israel@maror.nl]  
Verzonden: vrijdag 11 juni 2004 13:37 
Aan: Karin Dekker 
Onderwerp: FW: Elah 
 
 
Ter informatie en met groet, 
 
Robby 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Philip Staal [mailto:philip@sisanit.com]  
Verzonden: vrijdag 11 juni 2004 11:29 
Aan: Robby Israel 
Onderwerp: Re: Elah 
 
Beste Robby, 

Archief Philip Staal



 
Ik zou dit even laten wachten nu dit punt, ten onrechte, in het pakket is 
opgenomen. Het laat weer eens duidelijk zien met wie we te doen hebben. SMO 
vraagt iets inhoudelijks en rechtmatig en SPI misbruikt (blackmail) dit om 
in ruil hiervoor, iets waar we recht op hebben, te geven. 
 
De penningmeester geeft vooralsnog geen toestemming dit bedrag over te 
maken, daar dit in dit stadium, zou lijken of wij een onrechtmatige daad 
gedaan hadden door Elah niet te betalen. Bovendien, lijkt mij dat het SMO 
bestuur dit moet beslissen daar er geen Kamer III is. 
 
Met groet, 
Philip 
 
----- Original Message -----  
From: "R. Israel" <r.israel@maror.nl> 
To: "Philip" <philip@sisanit.com> 
Cc: "Rob van der Heijden" <bestuurssecretariaat@zandvoort.nl>; "Fred Ensel" 
<fredensel@euronet.nl> 
Sent: Thursday, June 10, 2004 2:47 PM 
Subject: Elah 
 
 
> Beste Philip, 
> 
> Uit de brief van KPMG d.d. 3 juni jl maak ik op dat zij weliswaar geen  
> positief oordeel geven over het voorschot aan Elah maar dat er  
> wellicht geen reden is het voorschot niet te betalen. Immers, alle  
> genoemde bedragen zijn onder NIS 2 miljoen. 
> 
> Wil je mij s.t.p. laten weten of de penningmeester SMO dit oordeel  
> deelt? 
> 
> met groet, 
> Robby 
> 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------- 
`Externe E-Mail wordt door het Ministerie van Financien niet gebruikt voor het aangaan van 
verplichtingen` 
 
`Any e-mail messages from The Ministry of Finance are given in good faith but shall not be binding 
nor shall they be construed as constituting any obligation on the part of The Ministry of Finance.` 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------
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Philip Staal  

From: "Philip Staal" <philip@sisanit.com>
To: "Robby Israel" <r.israel@maror.nl>
Sent: 14:47 2004יולי 08חמישי  יום
Subject: Re: 
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Beste Robby, 
  
Ja, vind het een prima antwoord. 
  
Met groet, 
Philip 
==== 

----- Original Message -----  
From: Robby Israel  
To: Philip Staal  
Sent: Thursday, July 08, 2004 1:29 PM 
Subject: FW:  
 

Beste Philip, 
  
Ga jij als penningmeester akkoord met deze brief? 
  
Met groet, 
Robby 
  
  
ELAH 
T.a.v. de heer G. Peiper 
Beth Pninat Ayalon 
Yigal Alon Street 157, office 941 
67443 Tel Aviv 
Israel 
  
  
  
  
Den Haag, 12 juli 2004 
  
Ref. nr.:      SMO/RvdH/RI/bg/1065 
Betreft :      Elah aanvraag 03/030 
  
  
Zeer geachte heer Peiper, 
  
Wij bevestigen uw fax d.d. 7 juli 2004 gericht aan onze voorzitter, de heer R. Van der 
Heijden. 
  
Uw verwachtingen zijn uiteraard geheel voor uw rekening en kunnen nimmer de basis voor 
een aanspraak op rentevergoeding rechtvaardigen. Wij wijzen uw claim dan ook af. 
  
Per brief d.d. 20 april 2004 wendde uw advocaat, de heer Gelpke, zich tot het bestuur van 
Stichting Maror-gelden Overheid met het verzoek het eerste voorschot betreffende project 
03/030 uit te betalen. 



Op 27 april 2004 antwoordde SMO de heer Gelpke dat het SMO-bestuur een advies van de 
eigen accountant wenste, teneinde te kunnen toetsen of aan de voorwaarden voor het 
voorschot was voldaan. 
Per brief d.d. 4 mei wordt dit door de heer Gelpke namens u geweigerd. 
  
SMO wendt zich vervolgens tot KPMG in Israel, haar accountant, met de vraag of op grond 
van de voorliggende stukken geoordeeld kon worden over de rechtmatigheid van de 
uitbetaling van het voorschot.  KPMG antwoordt ontkennend op 13 mei. 
  
Stichting Maror-gelden Overheid schrijft op 19 mei 2004 wederom de heer Gelpke aan en 
herhaalt de eis van het inschakelen van de eigen accountant van KPMG in Israel.  
Per brief d.d. 19 mei 2004 stemt de heer Gelpke, namens u, nu wel in met de betrokkenheid 
van onze accountant. Op 3 juni 2004 geeft KPMG Israel aan het SMO-bestuur een advies 
dat met goede wil positief kan worden genoemd. 
   
In de eerstvolgende SMO-bestuursvergadering op 15 juni 2004 beslist het bestuur dat het 
voorschot ad NIS 1 miljoen zal kunnen worden uitbetaald. Op 18 juni 2004 doet Bureau 
Maror-gelden de betreffende betalingsopdracht naar de uitvoerende bank uitgaan. 
Spoedig daarna, reeds op 1 juli 2004, is het bedrag op de bankrekening van Elah ontvangen.
  
Wij zijn dan ook van mening dat vertragingen die uit uw oogpunt zijn opgetreden, geheel 
aan uzelf te wijten zijn.  
  
Hoogachtend, 
  
Bestuur Stichting Maror-gelden Overheid, 
Namens deze, 
  
  
  
  
R. Israel 
Directeur 
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