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Deze brief is heden tevens per gewone post verzonden aan de SG. 
met vriendelijke groet, 
Bettie S. Groen 
office manager 

  
  
  
  
  
Ministerie van Financiën 
T.a.v. de heer dr. R. Gerritse 
Postbus 20201 
2500 EE  Den Haag 
  
  
  
  
  
Den Haag,  
Ref. nr.:      SMO/RvdH/RI/bg/1068 
Betreft :      SMO-SPI 
Uw ref.:      BJZ 2004-0540U d.d. 25 juni 2004  
  
  
Geachte heer Gerritse, 
  
Het door Stichting Platform Israel vertegenwoordigde deel van de Nederlands-joodse gemeenschap 
in Israel heeft zich in de loop der jaren steeds verzet tegen wat zij ten onrechte zag als “bevoogding” 
door Nederland.  
De moeizaam tot stand gekomen reglementen konden slechts met grote inspanning worden 
gehandhaafd. Dit, gekoppeld aan hun streven de voor uitvoeringskosten ter beschikking staande 
budgettaire ruimte zo ruim mogelijk te benutten – onder meer door niet direct aan de uitvoering 
gerelateerde kosten op deze begroting te laten drukken - was een bron van steeds wederkerende 
conflicten tussen SPI (en later Kamer III/SCMI) en SMO. 
(De heer Roet neemt afstand van deze alinea.)  
  
Het SMO-bestuur is na lang worstelen uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat verdere pogingen 
om de kaders van het Nederlandse openbaar bestuur op deze organisaties in Israel te willen 
toepassen, slechts tot eindeloze juridische procedures zou voeren die niet in het belang zijn van de 
zaak en de uitkeringsgerechtigden.  
  
Dientengevolge dienen de bemoeienissen van SMO met de collectieve verdeling in Israël zo spoedig 
mogelijk tot een juridisch verantwoord einde te worden gebracht.



  
In dit verband is het bestuur dan ook zeer erkentelijk dat het Ministerie van Financiën bereid is 
verantwoordelijkheden op zich te nemen die deze stap mogelijk maken. 
  
Het bestuur heeft in zijn vergadering d.d. 1 juli jl in aanwezigheid van uw waarnemers met groots 
mogelijke meerderheid besloten de in uw brief aangegeven weg te volgen en vat de te nemen stappen 
als volgt samen. 
 

Page 2 of 4

22/03/2007



  
  
  
  
  
  

1. Het Ministerie van Financiën voert in samenwerking met de Nederlandse ambassade in Israel, 
conform de reglementen van Kamer III, een procedurele toets uit betreffende het tot stand 
komen van de door SCMI c.q. de niet meer gemandateerde Kamer III tussen 1 maart en 1 
augustus voorbereidde conceptbesluiten van de zgn. “tweede ronde”. SMO zal met deze toets 
geen enkele bemoeienis hebben.  

2. Per project meldt het Ministerie van Financiën aan SMO de uitslag van deze toets.  
3. Bij een positieve uitslag 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 
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. Het 
bestuur erkent zijn kwetsbaarheid die hierbij ontstaat maar aanvaardt deze ten bate van het 
doel.  

4. SMO zal slechts toetsen of de voorliggende 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.  

5. SMO blijft verantwoordelijk voor bezwaar- en beroepsprocedures. Voor mogelijke bezwaren 
tegen beslissingen in de tweede ronde zal een additionele reservering moeten worden gemaakt. 
(Uw brief d.d. 25 juni jl gaat er abusievelijk vanuit dat de genoemde reservering van € 2 
miljoen voor de eerste en tweede ronde zou zijn. Dit is niet het geval. Het bedrag van € 2 
miljoen is een reservering voor bezwaren tegen besluiten in de eerste ronde, al zal dit bedrag 
wellicht naar beneden kunnen worden bijgesteld zodra de hierop betrekking hebbende dossiers 
ter beschikking staan.)  

6. Na deze ronde van uitkeringen zullen eventueel resterende bedragen – wederom na aftrek van 
reserveringen voor bezwaar- en beroepsprocedures – worden overgemaakt aan SCMI ter 
collectieve verdeling in Israel. Hieraan zullen voorwaarden worden verbonden die een controle 
over deze verdeling mogelijk maakt.  

7. Na afronding van de tweede ronde, maar uiterlijk 30 november 2004, zal SCMI aan SMO alle 
complete aanvraagdossiers van de eerste en tweede ronde overdragen zodat deze aan haar 
verplichtingen volgens de archiefwet kan voldoen. SCMI kan desgewenst kopieën van de 
dossiers bewaren.  

8. Voor de hier omschreven lijn is medewerking van SCMI vereist. Wij zouden het op prijs 
stellen indien u de hiervoor nodige stappen zou zetten.  

 
Het is wenselijk dat partijen met aanvaarding van deze lijn hieraan gerelateerde juridische 
procedures staken. 
 
Met vriendelijke groet, 
  
  
R. van der Heijden 
Voorzitter 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
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Bureau Maror-gelden  
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