
 
Philip Staal  

From: "Bettie Groen" <b.groen@maror.nl>
To: <philip@sisanit.com>
Sent: 17:31 2004יוני 22שלישי  יום
Subject: FW: Conflict SMO-Kamer III
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Robby was het vergeten, waarvoor excuus.
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bettie S. Groen 
Office manager 
  
tel.: 070 346 13 74 
fax: 070 346 73 09 
mob. 06 54 71 36 21 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Robby Israel  
Verzonden: dinsdag 22 juni 2004 14:30 
Aan: Rob van der Heijden; Fred Ensel (fredensel@euronet.nl); Micha Gelber (mgelber@kabelfoon.nl) 
Onderwerp: FW: Conflict SMO-Kamer III 
  
Op verzoek van Philip Staal stuur ik het volgende aan u door. 
  
Met groet, 
Robby 
  
Reina Spier per fax 
  

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Philip Staal [mailto:philip@sisanit.com]  
Verzonden: dinsdag 22 juni 2004 15:21 
Aan: Robby Israel 
Onderwerp: Conflict SMO-Kamer III 
  
  

  

Beste Robby, 
  
Wil jij deze e-mail doorsturen naar het DB en aan Reina, als waarnemer Israel, per 
fax 
====================== 
Aan de voorzitter SMO, dhr van der Heyden 
  
Beste Rob, 
  
Naar aanleiding van jouw brief d.d. 21 juni 2004 aan de heer Gerritse en ons 
telefoongesprek van gisterenavond graag het volgende: 

  

  

Archief Philip Staal



1. Jouw brief aan dhr. Gerritse van 21 juni.
In deze brief noem je op bladzijde 2 en 3 zeven punten betreffende voorstel voor de 
oplossing van het conflict. 
Ik stel vast dat deze punten conform het bestuursbesluit is van 15 juni 2004.  
Deze oplossing heeft voor mij de voorkeur daar dit voorstel recht doet 
aan alle partijen. 
  
2. Ons telefoongesprek van gisterenavond 
Tijdens ons telefoongesprek van gisterenavond kwamen we overeen dat er een 
andere oplossing is die de steun van het bestuur, inclusief ondergetekende, heeft.  
Ik herhaal hieronder de punten zoals afgesproken in ons telefoongesprek. 
2.1. SMO stopt zijn toezicht op Kamer III per datum van de laatste beschikking van 
de eerste ronde Kamer III (17 februari 2004).   
2.2. De resterende collectieve uitkeringsgelden Israel worden overgedragen aan 
SCMI. 
2.3. SCMI neemt alle verantwoordelijkheid betreffende het resterende bedrag 
collectieve uitkeringsgelden Israel, over van SMO.  
2.4. De dossiers worden door SCMI overgedragen aan SMO. 
2.5. Daar SMO zijn toezicht gestopt heeft op 17 februari 2004 en reeds alle 
uitvoeringskosten Kamer III tot eind februari 2004 betaald zijn door SMO, worden 
er geen verdere kosten vergoed aan SCMI en/of SPI. 
2.6. Bovenvermelde punten worden gemotiveerd opgesteld in een document, 
besproken en goedgekeurd in een SMO vergadering. Dit document wordt door 
MinFin, SPI, SCMI en SMO getekend als blijk van instemming. 
2.7. Daar Kamer III op houdt te bestaan is KPMG in Israel, voor dit project, 
overbodig. SMO zal een correcte afsluiting met KPMG overeenkomen. 
  
Ik heb begrepen dat bovenvermelde punten besproken worden op woensdag 23 
juni met de heer Gerritse. 
  
Indien ik ons telefoongesprek, op een van de bovenvermelde punten, verkeerd 
begrepen heb, dan hoor ik dat graag van je. 
  
Met vriendelijke groet, 
Philip Staal 

This e-mail message is exclusively intended for the addressee(s). If you receive the e-
mail message by mistake, would you please contact us immediately? Telephone +972 4 
6270381. As the e-mail message may contain confidential information that is protected 
by professional secrecy, you are requested to destroy the e-mail message in such cases 
and not to use the contents or to distribute the contents among third parties. 
This email message has been checked for the presence of computer viruses.  
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Robby was je vergeten, waarvoor excuus. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Bettie S. Groen 
Office manager 
  
tel.: 070 346 13 74 
fax: 070 346 73 09 
mob. 06 54 71 36 21 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Robby Israel  
Verzonden: dinsdag 22 juni 2004 14:36 
Aan: Rob van der Heijden; Fred Ensel (fredensel@euronet.nl); Micha Gelber (mgelber@kabelfoon.nl) 
Onderwerp: SMO/Kamer III 
  
Naar aanleiding van het bericht van Philip Staal aan het DB SMO moet ik u het volgende melden. 
Op verzoek van de voorzitter, uitgesproken na zijn gesprek gisteren avond met Philip Staal, heb ik vandaag 
de landsadvocaat geraadpleegd. Hij reageerde als volgt: 
  
Citaat 
  
Robby, 
  
Op jouw verzoek reageer ik kort (en snel) op het zojuist gemailde (nieuwe) idee 
"handen af van Israël". Hoewel ik de charme van de eenvoud van het idee onderken, 
maak ik daarbij wel de volgende kantekeningen: 
  
-Het voorstel houdt in feite niet in dat het toezicht op Kamer III wordt 
beëindigd, doch de bemoeienis van SMO met de verdeling van het collectieve geld 
in Israël. Daarmee zou dus het overheidstoezicht op de verdere verdeling (naar ik 
begreep ca. de helft van het geld)eindigen. Dat zou op zich geen probleem hoeven 
zijn indien het SMO-bestuur en de Minister van mening zijn dat de verdeling in 
Israël goed verloopt en dus met een gerust hart het restant van het collectieve 
overheidsgeld ter verdere verdeling kunnen overhevelen naar de SCMI. Een 
dergelijke overheveling lijkt mij op dit moment echter moeilijk te verantwoorden, 
omdat het bestaande conflict tussen SMO en SPI/SCMI nu juist voort lijkt te 
vloeien uit het feit dat SMO moeite heeft met de gang van zaken rond de verdeling 
van de gelden in Israël. Het ligt dan niet voor de hand ca de helft van het 
overheidsgeld naar SCMI over te boeken, zonder dat nog enige verdere controle 
wordt uitgevoerd. Zo bestaat bijvoorbeeld het risico dat een instelling aan wie 
een uitkering wordt geweigerd er over klaagt dat de besluitvorming (zonder 
overheidstoezicht) niet ordentelijk is verlopen. SMO en de Minister zullen dan 
hun besluit om het overheidstoezicht per februari 2004 te beëindigen moeten 
verdedigen. 
  
-Los van dit -meer politieke- risico, zie ik ook juridische risico's. Zo is de 
tweede ronde KamerIII/SCMI ingezet, met aanvraagformulieren waarop de SMO nog is 
vermeld. Het in de Staatscourant gepubliceerde reglement noemt in artikel 4 een 
ronde II, waarin maximaal 25 procent van het Uitdelingsvermogen Kamer III kan 
worden uitgekeerd. De aanvragers kunnen zich op deze stukken beroepen. Indien SMO 
zich met terugwerkende kracht uit dit proces terugtrekt kunnen juridische 
complicaties ontstaan. Zo kan een aanvrager een beslissing van het SMO-bestuur 
afdwingen. Een wijziging of intrekking van het reglement achteraf, zal de 
aanvrager in beginsel niet kunnen worden tegengeworpen.  

Archief Philip Staal



  
-In zijn algemeenheid lijkt mij beëindiging van het overheidstoezicht met 
terugwerkende kracht niet goed denkbaar. 
  
Tot zover mijn voorlopige opmerkingen. Uiteraard ben ik graag tot nader overleg 
en toelichting bereid. 
  
Vriendelijke groeten, 
  
Frank Mulder 
  
  
Einde citaat 
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