
Verslag van overleg tussen SMO en CJO, gehouden op 1 mei 2002 te 
Amsterdam  
 
Aanwezig namens SMO: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, H. Markens, A. Roet, R. 
Israel (directeur), mw. B. Groen (Verslag). 
Aanwezig namens CJO: R. Wurms, H. Markens 
 
De vergadering wordt geopend door de heer Wurms. Hij wil, mede vanwege het binnenkort 
aantreden van nieuw CJO-bestuur, haast maken met aantal zaken. 
 
De heer Van der Heijden benadrukt dat het niet passend is dat men zich niet aan gemaakte 
afspraken houdt, omdat dit geen recht doet aan de verhouding tussen SMO en CJO.  
 
Als agendapunten worden voorgesteld: 
1. Voortgang van de individuele uitkeringen 
2. Veiligheidssituatie 
3. Verdeling collectieve gelden  
 
De heer Ensel vraagt in hoeverre de her Wurms door zijn bestuur is gemandateerd besluiten te 
nemen. Ook wil hij weten of het CJO-beleid staande blijft na het vertrek van de heren Wurms en 
Nafataniel.  
 
De heer Wurms benadrukt dat hij niet is gemandateerd. Er is altijd discussie binnen CJO omdat 
ze uit zes organisaties bestaan. Hijzelf blijft pro forma in het CJO-bestuur vanwege de 
overdracht en ook om de zaken voor Kamer II af te ronden. 
  
1. Individuele gelden 

De tweede ronde in Nederland wordt op 2 mei a.s. uitgekeerd en een week later naar het 
buitenland. 
 

2. Veiligheid 
De heer Van der Heijden licht toe dat in het SMO-bestuur is gesproken over dit 
onderwerp op verzoek van de her Roet.. 
 
De heer Wurms heeft waargenomen dat er behoefte is aan fondsen voor te nemen 
maatregelen in Israël en in Nederland. De exacte behoefte aan fondsen voor projecten is 
niet duidelijk. CJO en SPI denken aan een voorlopige maatregel, vooruitlopend op de 
definitieve regeling. Er zijn twee instanties die daarmee van doen hebben: SMO en SIM. 
 
De heer Van der Heijden  is van mening dat eerst duidelijkheid moet komen over de 
definitie van veiligheid en kan worden bezien of het past in verruiming van de 
doelstellingen. Hij wil eerst deze principiële discussie voeren. 
 
De heer Israel benadrukt dat dit forum niet het juiste is maar Kamer II en Kamer III,. 
Helaas zijn deze nog niet opgericht. 
 
De heer Ensel is van mening dat de overheid geen partij is, maar dat de joodse 
gemeenschap zelf dat is. Derhalve zou SIM geld voor dit doel moeten vrijmaken.  
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Na enige discussie over waar en op welke wijze voor veiligheidsmaatregelen geld moet 
worden gefourneerd, wordt besloten wordt dat de heren Van der Heijden en Markens met 
de overheid over dit onderwerp zullen gaan spreken. 
 

3. Verdeling collectieve gelden 
De heer Wurms meldt CJO op de resultaten van het onderzoek van de Stuurgroep wacht. 
De Stuurgroep kent de gedachtegang van CJO en binnenkort is er een overleg met CJO-
vertegenwoordigers binnen de stuurgroep. Hij maakt zich zorgen over het tijdpad. Er 
lijken geen grote verschillen van inzicht te bestaan en het geven van instemming door 
CJO en SPI zal geen groot probleem opleveren 
 
De heer Ensel licht toe dat SMO de Stuurgroep heeft meegedeeld dat verwacht wordt dat 
het rapport op 1 augustus 2002 gereed zal zijn. De heer Joop Sanders schrijft dit rapport 
en heeft meegedeeld hiervoor een maand nodig te hebben. 
 
Er volgt een korte discussie over onafhankelijke personen bij de bemensing van Kamer 
II. 
Men is het erover eens dat bij een organisatie betrokkenen moeten worden uitgesloten en 
dat het Bestuur van Kamer II door joods Nederland moet worden geaccepteerd.  
 
De heer Israel wijst CJO erop dat de joodse gemeenschap groter is dan de bekende 
bestuurders. De leden van Kamer II worden benoemd door CJO en de reglementen 
worden goedgekeurd door CJO en vastgesteld door SMO. SMO koppelt de reglementen 
aan de leden van de Kamer. 
 
De heer Van der Heijden concludeert dat Kamer II in mei wordt afgerond. 
 

4. Rondvraag 
Het lijkt niet zinvol een datum vast te stellen voor een volgende bespreking. Voorgesteld 
wordt dat CJO met een voorstel zal komen. 
 
Het voorstel van de heer Roet een gezamenlijke vergadering van CJO-bestuur met SMO-
bestuur te beleggen, wordt algemeen aanvaard. 
 
De heer Gelber meldt dat hij is gebeld door de heer Kasdorp. SMO heeft alle rekeningen 
betaald, maar nu blijkt dat CJO en SPI de rekeningen nog niet hebben voldaan. 
 
De heer Wurms meldt dat de facturen klaar liggen voor afhandeling. 
 
De heer Roet voegt hieraan toe dat SPI contant heeft betaald en een meningsverschil met 
CJO heeft. Hijzelf heeft een afspraak met de heer Kasdorp om de zaken te bespreken. 
 
De bijeenkomst wordt gesloten om 20.45 uur. 


