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Notulen van de SMO bestuursvergadering d.d. 6 december 2001 ten 1 
kantore van Bureau Maror, Casuariestraat 5, Den Haag. 2 
 3 
Aanwezig: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, H. Markens, A. Roet, mw. R. Spier, Ph. Staal, J. Koekoek 4 
(waarnemer SIM), W.J. Huijssoon (MinFin), P. Spaans (KPMG), R. Israel (directeur), mw. B.S. Groen (verslag) 5 
 6 
Afwezig: B. Leezer (ziekte) 7 
 8 
 9 
1. Opening 10 

De voorzitter opent de vergadering om 19.15. Dit is de laatste vergadering van de heer Huijssoon. De 11 
voorzitter zal hierop later terugkomen. Ook wordt de heer Koekoek, vertegenwoordiger van de SIM, 12 
welkom geheten. 13 
 14 

2. Mededelingen Bestuur 15 
a) Overleg Dagelijks Bestuur met Minister van Financiën d.d. 22 november 2001 16 

Onderwerpen waren werkzaamheden tot nu toe en voorbereidingswerkzaamheden voor verdeling van 17 
collectieve gelden. De Minister was tevreden met het bereikte resultaat, maar drong aan op spoed bij de 18 
totstandkoming van de uitkeringsreglementen. Ook is gesproken over beëindiging van het 19 
overheidstoezicht. Gedacht wordt aan afkoop van de financiële verplichtingen door een lumpsum. Op 20 
10 januari 2002 zal de Minister een bezoek brengen aan KPMG. 21 
 22 

b) Overleg SPI en CJO  met  Minister van Financiën  23 
Op verzoek van de heer Roet doet de heer Huijssoon verslag van het gesprek van de Minister met de 24 
heren Wurms en Naftaniel (CJO) en de heer Roet (SPI) van 5 december 2001. Hij vertelt dat de 25 
Minister in het gesprek afstand heeft genomen van de toonzetting van de brief van 22 oktober jl., waarin 26 
werd ingegaan op de inrichting van de Kamers II en III. Vervolgens is een aantal punten uit de brief 27 
doorgelopen en besproken. 28 
 29 
Men was het er over eens dat in het belang van alle betrokken partijen moet worden voorkomen dat 30 
beeldvorming ontstaat als zouden de collectieve gelden door een beperkt aantal organisaties onderling 31 
worden verdeeld. Dit wordt belangrijker naarmate de uitkeringsreglementen de Kamers meer ruimte 32 
geven bij het bepalen van de doelen waar de collectieve gelden naartoe gaan. CJO en SPI zijn zich 33 
daarvan bewust. Afgesproken wordt dat in de Kamers een aantal (relatief) onafhankelijke personen zal 34 
worden benoemd. Ook komt er een bepaling dat een Kamerlid niet meestemt over een uitkering aan een 35 
organisatie waar hij in het bestuur zit. 36 
 37 
De Minister nam met instemming kennis van het voornemen van CJO en SPI om de inrichting van de 38 
Kamers II en III en de stichtingen II en III gelijk te laten oplopen. 39 
 40 
De Minister heeft een toelichting gegeven op zijn uitspraak in de Tweede Kamer dat projecten die bij de 41 
verdeling van de Dolmangelden zijn afgewezen voor de collectieve Maror-gelden in aanmerking 42 
zouden moeten kunnen komen. Daarmee heeft hij bedoeld dat dergelijke projecten als ze bij Maror 43 
worden ingediend op gelijke voet met alle andere projecten naar een uitkering kunnen meedingen. 44 
 45 
Geconstateerd is dat de financiering van exploitatietekorten in beginsel niet mogelijk moet zijn. 46 
Volgens het CJO is een aantal specifieke situaties denkbaar waarin op dat uitgangspunt een 47 
uitzondering mogelijk zou moeten zijn. Afgesproken is dat gezocht zal worden naar een formulering in 48 
het uitkeringsreglement waarin die situaties adequaat worden gevangen. 49 
De Minister heeft zijn eerder met het SMO-bestuur besproken voornemen toegelicht om bij 50 
Voorjaarsnota 2002 finale afspraken te maken over de financiering van de uitvoeringskosten. Daarover 51 
zal de komende tijd met het SMO-bestuur worden gesproken. 52 
 53 
De heer Roet is het niet geheel eens met de wijze waarop de heer Huijssoon een en ander samenvat. 54 
 55 

Archief Philip Staal
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c) Rapportage Kamer I/SIM door de heer Gelber 1 
Er worden veel breinbrekers behandeld. Tijdens de SIM-bestuursvergadering is gesproken over de 2 
problematiek van de SIM met SPI en CJO. Ook is gesproken over de commissie die door SMO zou 3 
worden ingesteld ter voorbereiding van de tweede ronde (de heren Ensel, Gelber, Koekoek en Israel). 4 
De heer Koekoek meldt dat de SIM nog geen beheer heeft over de gelden. Er is een brief uit naar CJO 5 
en SPI met een notitie van Mazars. Ook is een brief verzonden over de 10%, waarin gegevens worden 6 
gevraagd over de verschillende stichtingen. 7 
 8 
De voorzitter constateert dat dit geen SMO-zaak is, maar dat dit wel zorgen baart.  9 
 10 
De heer Roet zegt toe dat in ieder geval de individuele uitkeringen niet zullen worden opgehouden.  Hij 11 
denkt dat per maart 2002 de tweede ronde zou kunnen plaatsvinden. 12 
 13 

3. Notulen SMO-vergadering d.d. 15 november 2001 14 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 15 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 16 
De actiepuntenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 17 
 18 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 19 
a) Managementrapportage. 20 

De heer Spaans meldt dat het erop lijkt dat niet veel extra aanvragen zijn ingediend na de tweede ronde 21 
publiciteit. De ‘aanmaningsbrief’ heeft in enkele gevallen tot resultaat geleid. 22 

b) Bekrachtiging hardheidsclausules 23 
Het Bestuur bekrachtigt het advies van Kamer I met betrekking tot aanvragen nummers19363 en 32128. 24 

c) Bekrachtiging gegrond verklaarde bezwaren 25 
Het advies van de bezwarencommissie wordt door het bestuur bekrachtigd. 26 

d) Subsidieaanvraag VBV 27 
De voorzitter heeft hen meerdere keren gesproken en duidelijk gemaakt dat een onderzoek reeds 28 
plaatsvindt. 29 
  30 
De heer Roet merkt op dat de PIN geen juridische status binnen de SMO heeft en dat de VBV veel 31 
mensen vertegenwoordigt. Hij stelt voor dat voorzitter en directeur een gesprek met de VBV zal hebben 32 
alvorens negatief te beslissen. 33 
 34 
De heer Gelber wijst erop dat er een afspraak is dat gedurende de juridische procedure van de VBV 35 
geen contact zou zijn. Ook staat in de statuten dat SPI en CJO  de collectieve gelden verdelen.  36 
 37 
Afgesproken wordt dat de directeur de VBV-brief schriftelijk beantwoordt en meldt dat CJO en PIN een 38 
Stuurgroep hebben ingesteld en dat geen parallelprocedure kan worden opgestart , alsmede dat het 39 
bestuur bereid is tot een mondelinge toelichting.  40 
 41 

5. Mededelingen Bureau 42 
a) Verslag overleg met de heer Leezer 43 

De heer Israel meldt dat de heer Leezer een toelichting heeft gegeven op de wijze van administreren in 44 
Israel en dat dit op een consistente, logische wijze geschiedt.  45 
De notitie wordt puntsgewijs besproken: 46 
Het bedrag van NIS 80.000 is de kilometervergoeding van SPI-leden naar vergaderingen. Niet duidelijk 47 
is of deze post betrekking heeft op de SMO-bestuursleden die tevens SPI-lid zijn. Dit zal met de heer 48 
Leezer worden besproken. In principe moet deze reiskostenvergoeding aan personen worden betaald. 49 
Indien alle onderliggende stukken aanwezig zijn, keurt het SMO-bestuur dit goed. 50 
Het bestuur gaat akkoord met betaling van 2b (reis mevrouw Kidar). 51 
2a. Reis- en verblijfkosten buitenland 52 
Het gaat hierbij om kosten die vergeten zijn bij de indiening bij MinFin van gedeclareerde kosten voor 53 
2001. 54 
De heer Huijssoon wijst erop dat de post Reiskosten bij de afrekening niet was gespecificeerd. Hij 55 
verzoekt de onderliggende stukken te mogen ontvangen, waarna dit alsnog kan worden bekeken en kan 56 
worden afgerekend of bij de SMO of bij MinFin. Hij wijst erop dat de boeken voor aanloopkosten bij 57 
MinFin inmiddels gesloten zijn . 58 
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Besloten wordt dat de directeur alles zal nakijken en dat wordt betaald als deze post door hem wordt 1 
goedgekeurd. 2 
3. Externe adviseurs.  3 
De voorzitter wijst erop dat tijdens een vorige vergadering is besloten dat een goede onderbouwing voor 4 
deze kostenpost moest komen. Deze onderbouwing is nu ontvangen. 5 
 6 
Het bestuur besluit na een uitgebreide discussie de kosten voor de heren Dotan en Nachbar, alsmede 7 
mevrouw Brasz als adviseur vooralsnog niet te betalen. Voor mevrouw Brasz geldt dat zij vacatiegeld 8 
kan ontvangen voor haar aanwezigheid bij vergaderingen van de Werkgroep Verificatie. Bovendien is 9 
de factuur van het Institute for Research on Dutch Jewry, dat onbekend is bij een deel van het SMO-10 
bestuur.  11 
De directeur zal een en ander toetsen in hoeverre er een verband met SMO is om tot een te 12 
rechtvaardigen oordeel te komen. 13 
4. Informatiebijeenkomsten 14 
De penningmeester licht toe dat er een voorschot is betaald van NIS 36.000, onder voorwaarde dat het 15 
SMO-bestuur de betaling van deze informatiebijeenkomst zou goedkeuren, hetgeen niet is gebeurd. 16 
Daarom moet worden terugbetaald. 17 
 18 

b) Israelreis directeur 19 
De besprekingen rondom het uitkeringsreglement Kamer III verlopen voorspoedig. Op 12 december a.s. 20 
is hierover een bespreking met de landsadvocaat. 21 
 22 

c) Betalingsregeling 23 
Het bestuur geeft toestemming voor een afbetalingsregeling voor aanvragers die een uitkering hebben 24 
ontvangen die achteraf  niet gerechtigd bleek. Wel wordt benadrukt dat deze afbetaling moet zijn 25 
afgehandeld voordat SMO wordt opgeheven. De procedure dat eerst wordt aangemaand en dat 26 
uiteindelijk een deurwaarder wordt gestuurd, blijft gehandhaafd. 27 
 28 

d) Beroepszaken 29 
Op 5 december zijn vier beroepszaken bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam behandeld. 30 
Uitspraak volgt binnen zes weken. 31 
 32 

6. Beslissingen Kamer I 33 
De heer Roet informeert naar de te volgen procedure. 34 
Kamer I heeft een vergaand mandaat gekregen van het SMO-bestuur, dat niet verder kan gaan dat de eigen 35 
bevoegdheden van het SMO-bestuur.  Het compendium is bedoeld als naslagwerk voor Kamer I en niet 36 
voor beoordeling door het SMO-bestuur. 37 
 38 

7. Begroting 2002 39 
De heer Huijssoon licht het voornemen van MinFin toe om te komen tot een finale afronding van de 40 
uitvoeringskosten voor de periode tot 1 januari 2004. Hij constateert dat hiermee zowel voor MinFin als 41 
voor SMO een nieuwe situatie ontstaat, waarin het mogelijk nog wat zoeken zal zijn naar de wijze waarop 42 
een en ander precies moet worden uitgewerkt. Hij stelt zich voor dat naar de huidige kennis opgestelde 43 
begrotingen voor de jaren 2002 en 2003 als uitgangspunt voor gesprekken zullen dienen, waarbij MinFin 44 
zich ervan bewust is dat verder vooruit ramen moeilijker is. Daarom zal een soort risicopremie 45 
overeengekomen moeten worden waarmee op dit moment nog niet voorziene additionele kosten door 46 
SMO kunnen worden afgedekt. Hij stelt voor de gesprekken in te gaan en samen stap voor stap te bezien 47 
waar deze uitkomen. 48 
Desgevraagd vertelt de heer Huijssoon dat wat hem betreft als uitgangspunt blijft gelden dat gewerkt zal 49 
blijven worden met bevoorschotting, dat SMO verantwoording verschuldigd blijft aan MinFin en 50 
Rekenkamer en dat eventuele eind 2003 niet uitgegeven bedragen terugvloeien naar MinFin. MinFin is van 51 
mening dat het SMO-bestuur hier gesprekspartner is en niet CJO en SPI. Deze is nog onderwerp van 52 
gesprek tussen MinFin en Bureau. De deadline van 15 december 2001 is verschoven naar januari 2002, 53 
aangezien wordt gesproken over een eventuele lumpsum als afkoop door MinFin. De begroting 2002 54 
vormt de grondslag hiervoor. 55 
 56 
De heer Roet heeft dit niet begrepen tijdens het gesprek met de Minister. Bij de lumpsum zou alleen 57 
accountantscontrole plaatsvinden en de risico’s zouden voor MinFin zijn.  58 
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 1 
De heer Israel wijst erop dat de lumpsum symmetrisch moet zijn. Dat wil zeggen dat rechten en plichten in 2 
evenwicht dienen te zijn. De heer Israel memoreert dat deze vergadering de laatste SMO-vergadering van 3 
de heer Roet is, daarhij  vorige keer heeft aangekondigd eind 2001 terug te treden als SMO-bestuurslid. 4 
 5 
De heer Roet komt op dit besluit terug en geeft aan dat hij pas zal terugtreden wanneer alle stichtingen zijn 6 
opgericht.  7 
 8 
Dit onderwerp zal de volgende vergadering opnieuw worden geagendeerd. 9 
 10 

a) Begroting Kamer III 11 
De heer Israel deelt deze begroting uit en licht toe dat is uitgegaan van de begroting van de SPI, 12 
opgesteld door de heer Leezer, waarbij een andere systematiek wordt gehanteerd dan in Nederland. Er 13 
is een uitvoeringsorgaan in Israel nodig, maar betalingen zullen vanuit Den Haag (van een in Israel te 14 
openen SMO-bankrekening) worden gedaan. De gehele boekhouding en administratie kan dan ook op 15 
het Bureau worden verricht. De posten Bestuurskosten, Audits/boekhouding en Reis- en verblijfkosten 16 
buitenland, staan opgenomen in de SMO-begroting en worden door MinFin als een onderdeel hiervan 17 
beschouwd. De post Kosten administratieve krachten (1,5 fte) zal worden ingevuld door een 18 
‘zwaardere’ persoon en een administratieve kracht. 19 
 20 
Het bestuur gaat akkoord met de gebruikmaking van deze systematiek. Verzocht wordt bij 21 
Bestuurskosten een definitie hiervan te geven. 22 
 23 
De SIM-voorzitter verzoekt gebruik te mogen maken van de ervaring en expertise van de directeur.  24 
Dit kan uiteraard. 25 
 26 

8. Voortgang Kamer II/Stichting II en Kamer III en Stichting III 27 
Een eerste informatieve mailing voor organisaties is inmiddels verzonden op verzoek van de Stuurgroep 28 
Kamer II. Hierin wordt aangekondigd dat een enquête zal worden gehouden teneinde duidelijkheid te 29 
verkrijgen over een aantal zaken met betrekking tot de verdeling van de collectieve gelden. In een later 30 
stadium zal een pr-campagne plaatsvinden. Over een aantal weken zal een helpdeskfunctie worden 31 
ingesteld op het Bureau, die zal worden ingevuld door mevrouw Koedam. 32 
 33 
Op 12 december 2001 is een bijeenkomst met de landsadvocaat, de Stuurgroep Kamer II en een 34 
vertegenwoordiger van Kamer III over het uitkeringsreglement. De technische aspecten boeken 35 
vooruitgang. Het conceptuitkeringsreglement kan wellicht in januari  naar CJO en SPI worden verzonden. 36 
 37 
Het subsidieverzoek van Kamer II voor ƒ 10.000 (excl. BTW) is op verzoek van het bestuur nu beter 38 
onderbouwd en het bestuur verleent derhalve deze subsidie. 39 
 40 
Het subsidieverzoek voor ƒ 18.000 (excl. BTW) is een aanvulling op een eerder onderzoek. Het bestuur 41 
verleent deze subsidie eveneens. 42 
 43 
Afgesproken wordt dat de bestuursleden beter op de hoogte zullen worden gehouden van het wel en wee 44 
van de Stuurgroep en indien gewenst, de vergaderingen van de Stuurgroep zal bijwonen. 45 
 46 

9. Audit KPMG 47 
Hierover is nog overleg met Mazars. 48 
Dit onderwerp wordt geagendeerd voor de volgende SMO-bestuursvergadering. 49 
 50 

10. Vergaderschema 2002 51 
Besloten wordt het schema slechts aan te passen indien dit nodig lijkt. 52 
De reservevergadering van 13 december 2001 vervalt. 53 
 54 
Op 20 januari zal de SPI-bijeenkomst in Israel plaatsvinden. 55 
 56 

11. Rondvraag 57 
Na enige discussie over uitbetaling tweede ronde, besluit het bestuur tot uitbetaling op zo kort mogelijke 58 
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termijn tot een nader te bepalen niveau, waarbij een plafond zal worden aangebracht voor het bedrag. 1 
 2 
Voor bewijslast bij onwettige kinderen heeft het SMO-bestuur Kamer I gemandateerd hierover te 3 
beslissen. 4 
 5 
De Engelse tekst op de website is inmiddels aangepast. 6 
 7 
De CJO-voorzitter heeft de SMO-voorzitter gebeld en zich verontschuldigd voor het niet laten doorgaan 8 
van de geplande bijeenkomst. Afgesproken is dat zo spoedig mogelijk een nieuwe datum zal worden 9 
gevonden. 10 
 11 
Voor wat betreft het afsluiten van contracten van medewerkers en de bezetting van het Bureau heeft de 12 
directeur bevoegdheden binnen de budgettaire kaders. 13 
 14 
De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur onder dankzegging voor ieders inbreng. 15 


