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Te uwer informaCe.

Persbericht van SAMO bij monde van zijn voorzi@er A.Baumgarten

Met vriendelijke groet,

Andre Boers

 

 

PERSVERKLARING:

Op 18 maart 2015 heeH een CJO delegaCe met KPMG de mogelijkheid besproken van een

onderzoek naar de geldstromen vanuit SAMO naar SPI en SCMI en van beide sCchCngen richCng

andere organisaCes. De wens tot dit onderzoek is gebaseerd op "veel geruchten en insinuaCes ",

aldus het CJO.  Er zijn geen concrete aanwijzingen, laat staan dat er bewijzen zijn. SAMO is niet

bekend met de inhoud van deze geruchten en insinuaCes. In afwachCng van de start van het

onderzoek en, na gegeven opdracht door het CJO, hangende het onderzoek, waarvan de uitkomst

SAMO met vertrouwen tegemoet ziet,  zal  SAMO  niet ingaan op vragen van derden, waaronder de

pers. De enige gesprekspartners van SAMO zijn het Ministerie van Financiën,  de SPI en het CJO.

SAMO betreurt de ontstane ophef; meer in het bijzonder betreurt SAMO de verspilling van  geld,

dat de Joodse gemeenschap ten goede behoort te komen,  ter ontzenuwing van geruchten en

insinuaCes.

 

A.B. Baumgarten

Voorzi@er SCchCng Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO)
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Archief Philip Staal



 

 

P Save a tree. Do you really need this print ?

Deze e-mail is slechts bedoeld voor de geadresseerde of geadresseerden hierboven genoemd.

Indien deze e-mail per abuis bij u terecht is gekomen, terwijl u niet de geadresseerde bent willen

wij u vriendelijk doch dringend verzoeken de ontvangst aan ons te melden, deze e-mail te

vernieCgen en niet verder te verspreiden. De inhoud van deze e-mail is vertrouwelijk en valt onder

een beroepsgeheim. Door ons wordt geen aansprakelijkheid aanvaard behoudens voor zover onze

beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeH.

Baumgarten C.S. Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten.
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