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Bestuursvergadering SMO-bestuur gehouden op 3 februari 2003 op Bureau Maror te Den 1 
Haag. 2 
 3 
Aanwezig: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, Ph. Staal, H. Markens, A. Roet, mw. R. Spier, mw. Y. 4 
Walvisch (SIM), R. Israel (directeur Bureau), L. van Luyk (MinFin), mw. B. Groen (verslag) 5 
 6 
 7 
1. Opening 8 

De voorzitter opent de vergadering om 20.30 uur. Hij memoreert de plezierige sfeer van het overleg 9 
met CJO dat voor aanvang van deze vergadering plaatsvond. 10 
Er is gesproken over Kamer II en over archivering. 11 
 12 

2. Mededelingen van het bestuur. 13 
Er zijn geen verdere mededelingen.  14 
 15 

3. Bestuurskosten 16 
De heer Roet heeft dit onderwerp aan de agenda laten toevoegen.  17 
De voorzitter vraagt de heer Roet waarom hij deze gegevens wil hebben. 18 
 19 
De heer Roet licht toe dat hij zijn bestuursfunctie verantwoordelijk wil kunnen uitvoeren. 20 
 21 
De voorzitter heeft geen bezwaar, mits alle aan een bestuurslid verstrekte informatie 22 
geanonimiseerde is. Wat er is gebeurd en hoe posten zijn ingericht, is immers informatie die aan 23 
alle bestuursleden ter hand kan worden gesteld.  24 
 25 
De heer Markens heeft geen behoefte aan deze gegevens. Er is accountantscontrole die uitwijst of 26 
kosten juist zijn gedeclareerd.  27 
 28 
De heer Ensel heeft wel behoefte aan inzicht in welke geldstromen kostenpost zijn van de 29 
bestuurskosten.. 30 
 31 
De heer Roet zal eerst op schrift stellen welke informatie hij wil hebben en dat aan het Bureau doen 32 
toekomen.  33 
Het zal gaan om de totale kostenpost in relatie tot de uitgaven. 34 
 35 

4. Verslag van de SMO-bestuursvergadering d.d. 16 december 2002 36 
Pagina 6:  Ajalah is verkeerd gespeld. 37 
 38 
De heer Roet: pagina 6, regel 13: Hij wijst erop dat de formule zou gaan volgens de tabel die de 39 
heer Elburg aan mevrouw Groen heeft gegeven. 40 
 41 
De heer Gelber wijst erop dat dit stuk niet door de heer Elburg is ingediend tijdens de vergadering 42 
en dat het niet ter sprake is gekomen. Inhoudelijk is het dus ook niet besproken. De inhoud van 43 
deze paragraaf zal alsnog aan alle bestuursleden toegezonden worden zodat dit op de volgende 44 
vergadering besproken kan worden. 45 
 46 
Pagina 6, regel 22-23: De heer Van Luyk heeft de volgende wijziging: Hij wijst op de balans die de 47 
Minister wil. Hij wil de waarborgen wel vasthouden en dus een onafhankelijk voorzitter en een 48 
aantal onafhankelijke leden.'. Deze wijziging wordt ingevoerd. 49 
 50 
Naar aanleiding van: 51 
Pagina 3, regel 7. De heer Staal herinnert zich niet over welke brief dit gaat. 52 
De heer Gelber wijst erop dat het over de CJO-brief gaat naar aanleiding van het gerezen 53 
misverstand. De zaak is inmiddels achterhaald. 54 
 55 
Pagina 6: De heer Roet heeft volgens hem naar aanleiding van dat punt gezegd dat de verdeling van 56 

Archief Philip Staal
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de zetels voor bestuursleden van Kamer III, het volgens de tabellen gaat zoals besloten in de 1 
Stichting III (SCMI). 2 
 3 
Mevrouw Spier neemt nadrukkelijk afstand van de woorden van de heer Roet, aangezien zij meent 4 
dat dit niet is gezegd. 5 
 6 

5. Ingekomen  stukken 7 
a. Brief van Jahav. Deze brief wordt ter kennisneming aangenomen. 8 

De heer Roet meldt dat Tempo Dulu inmiddels iemand heeft afgevaardigd voor Kamer 9 
III. Dit is door SPI goedgekeurd. 10 
 11 

6. Mededelingen Bureau 12 
a. Derde ronde individuele uitkeringen. 13 

Het CJO moet voor het eind van het jaar de afrekening maken zodat kan worden 14 
uitgekeerd. 15 
 16 
Er wordt even gesproken wat er zou gebeuren als SMO het restant zou uitkeren en 17 
zichzelf dan zou opheffen. SIM zou dan zelf voor de kosten moeten opdraaien en 18 
moeten uitkeren. 19 
De uitkering zal waarschijnlijk niet eerder dan september plaatsvinden. 20 
 21 

b. Beroepszaken 22 
Er zijn 44 beroepszaken in totaal. 15 ongegrond of niet ontvankelijk, 27 wachten op 23 
datum voor zitting of verweer.  Een zaak is behandeling in verzet. Een zaak is door 24 
SMO ingetrokken. 25 
 26 

c. Herstelbetalingen België 27 
Er is ook een regeling in België. Het Bureau heeft alle aanvragers die zijn afgewezen 28 
vanwege verblijf in België, aangeschreven. 29 
 30 

d. DNA-onderzoek 31 
De heer Israel licht toe dat in de bezwarenprocedure af en toe wordt gesproken over 32 
DNA-onderzoek als men een familierelatie wil aantonen. Hier gaat het om zowel een 33 
ethische kwestie en een financiële kwestie. De heer Israel meent dat het niet van SMO 34 
moet uitgaan. 35 
 36 
De heer Roet stelt voor dat als blijkt dat iemand volgens het DNA onderzoek wel 37 
gerechtigd is, de kosten achteraf door SMO betaald zullen worden. Zo niet, dan betaalt 38 
de aanvrager zelf. 39 
 40 
Besloten wordt het idee van de heer Roet te volgen en aldus aan de bezwarencommissie 41 
mee te delen.  42 
 43 

e. Adviezen bezwarencommissie 44 
Mevrouw Spier heeft twee adviezen waarover zij de mening vraagt van het SMO-45 
bestuur. 46 
Casus 205: Mevrouw Spier steunt het minderheidsstandpunt in deze en wil afwijzen. 47 
Na een korte discussie neemt het SMO-bestuur het minderheidsstandpunt over. 48 
 49 
Mevrouw Walvisch gaat namens SIM akkoord met het minderheidsstandpunt. 50 
  51 
Casus 318: Na enige discussie wordt besloten het advies van de bezwarencommissie 52 
niet over te nemen en dit bezwaar niet verschoonbaar te achten. 53 
 54 
Mevrouw Walvisch acht dit niet verschoonbaar en gaat namens SIM akkoord. 55 
De heer Roet neemt een minderheidsstandpunt in en wil casus 318 wel verschoonbaar 56 



 3

achten. 1 
 2 

7. Kamer II 3 
De heer Gelber meldt dat CJO en PIN overeenstemming hebben bereikt. De heren Gelber, Ensel en 4 
Israel hebben een bijeenkomst gehad met de werkgroep die het project voorbereidt tot aan de 5 
aanvraag beoordeling. De heren Ensel, Gelber en Israel hebben de reglementen met de 6 
landsadvocaat voorbereid. De voorliggende stukken zullen door het SMO-bestuur worden 7 
besproken op 20 februari. 8 
 9 
De heer Ensel stelt voor dat iedereen commentaar zal leveren tot 13 februari, zodat het tijdig naar 10 
CJO en werkgroep kan gaan. Ik heb de stukken niet ontvangen en kan dus geen commentaar geven. 11 
 12 
De heer Israel benadrukt dat het bestuur op dit moment geen beslissing hoeft te nemen over deze 13 
stukken, maar er goed naar moet kijken omdat het SMO-bestuur ze vaststelt. 14 
 15 
De heer Roet stelt een brief uit te laten gaan naar CJO dat de stukken zijn rondgestuurd. 16 
 17 
Alle voorbereidingen zullen tussen eind april tot eind mei afgerond zijn. Begin september kan dan 18 
worden begonnen met Kamer II en dus het behandelen van aanvragen. Aanvragen kunnen wel 19 
eerder worden ingediend indien de technisch administratieve procedure is afgerond en er is 20 
geadverteerd. 21 
 22 
MinFin zal in september/oktober gaan bekijken hoe de voorbereidingen voor de collectieve 23 
uitkeringen lopen en bezien wanneer het overheidstoezicht kan worden beëindigd. 24 
 25 
De heer Gelber wijst erop dat de bezwaren die kunnen binnenkomen, voor MinFin reden kunnen 26 
zijn het toezicht niet te beëindigen. De leden van de bezwarencommissie hebben zich reeds eerder 27 
bereid verklaard hun functie als leden van de bezwarencommissie voort te zetten voor Kamers II en 28 
III. Indien de bezwaren worden ingediend na de eerste ronde, zullen de verplichtingen die 29 
voortvloeien uit de ingediende bezwaren worden overgenomen door de Stichtingen II en III. (COM 30 
& SCMI)  31 
 32 
De heer van Luyk wijst erop dat dit juridisch mogelijk moet zijn. 33 
 34 

8. Kamer III/Stichting III 35 
Reglementen 36 
De heer Roet kan alleen die informatie geven die hij weet als SMO-bestuurder. 37 
Volgens de hem bekende informatie is de beoogde afrondingsdatum van de voorbereidingen begin 38 
maart. Er is een uitkeringsreglement en een reglement van orde. Hierop is vandaag een eerste 39 
reactie gekomen van de SPI-secretaris.  40 
 41 
De heer Israel heeft heden contact gehad met de heer Elburg. De stukken zijn eveneens verstuurd 42 
naar de heer Meijer. De heren Meijer en Mulder zouden hierover samen contact moeten hebben. 43 
Niet duidelijk is of de heer Meijer de zaken zal afronden of de heer Elburg. 44 
 45 
De heer Roet meldt dat de heer Meijer momenteel weinig tijd beschikbaar heeft. Er is een 46 
Beleidsplan naar het Bureau gestuurd omdat SMO het beleidsplan moet vaststellen. Er zijn volgens 47 
de heer Roet nauwelijks principiële verschillen tussen SMO en SPI over dit stuk. Hij wil met de 48 
heer Israel spreken over de rol van het Bureau bij de uitvoering van Kamer III.  49 
 50 
De heer Israel memoreert de facilitaire rol van het Bureau voor alle bij Maror betrokkenen, maar 51 
stelt tegelijkertijd dat hij geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen voor Kamer III, gezien de 52 
huidige structuur. 53 
 54 
De heer Roet meldt dat er een verschil van mening is tussen SPI en CJO. De leden van Stichting III 55 
moeten alle stukken goedkeuren. De stukken worden vertaald uit het Iwriet en het beleidsplan 56 
wordt vertaald naar het Iwriet. Dit alles zal rond 20 februari a.s. wel gereed zijn. 57 
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Een beleidsplan kan door ieder volgend bestuur van SCMI worden veranderd of aangepast. Het 1 
SMO-bestuur dient het beleidsplan 30 dagen voor vaststelling te hebben ontvangen. De heer Roet 2 
stelt voor intussen zonder de advocaten verder te onderhandelen.  3 
 4 
Mevrouw Walvisch vraagt of er nog problemen zijn tussen de statuten van Kamer III en Stichting 5 
III. 6 
 7 
Samenstelling van de Kamer 8 
De heer Roet meldt dat er nog een persoon bij komt van Tempo Dulu. Ajalah heeft nog niemand 9 
afgevaardigd naar Stichting III. Ook Jahav moet nog reageren en eventueel iemand benoemen. 10 
De voorgestelde voorzitter wil eerst alle stukken lezen, alvorens hij zich beschikbaar stelt. 11 
 12 
Mevrouw Spier vraagt hoe bekendheid in Israel zal worden gegeven dat er collectieve gelden zijn 13 
uit te delen. Moet SMO dit doen of SPI. 14 
 15 
De heer Roet deelt mee dat op 28 februari een officiële ontvangst bij de president van Israel is die 16 
zal worden gebruikt als beginpunt en daarna zal moeten worden geadverteerd. De heer Roet nodigt 17 
het voltallige SMO-bestuur uit naar Israel te komen voor deze gelegenheid. 18 
SPI heeft daarna verder niets met de collectieve gelden te maken. Als alles klaar is op 2 maart 19 
zullen Stichting III en Kamer III vergaderen, waarbij de stukken zullen moeten worden 20 
goedgekeurd. De heer Roet denkt dat in een aantal kranten adverteren voldoende zou moeten zijn. 21 
 22 
De heer Markens is van mening dat alle organisaties moeten worden bereikt en dat SMO daarvoor 23 
geld beschikbaar moet stellen. 24 
 25 
De heer Gelber wijst op de parallel met de verdeling van de individuele uitkeringen. 26 
 27 
De heer Van Luyk stelt voor dat zowel voor Kamer II als voor Kamer III voor de reclamecampagne 28 
een voorstel op papier aan het SMO-bestuur zal worden voorgelegd. 29 
 30 
De heer Roet wil dat geformaliseerd zal worden hoe wordt omgegaan met projecten uit andere 31 
landen dan Israel en Nederland. 32 
 33 
Hierover zal de volgende SMO/bestuursvergadering worden gesproken. 34 
 35 
De heer Van Luyk vraagt of het JHF daar niet over gaat, maar de heer Roet meent dat het om niet 36 
Nederlanders gaat. 37 
 38 
De voorzitter en mevrouw Spier en de heer Israel zullen rond 1 maart naar Israel gaan voor de 39 
lancering van Stichting III en Kamer III. 40 
 41 

9. Rondvraag 42 
De volgende vergadering vindt plaats op 20 februari a.s. om 19.00 uur. 43 
De heer Israel wijst erop dat het conceptjaarverslag naar het bestuur wordt gemaild en hij verzoekt 44 
het bestuur zo spoedig mogelijk te reageren. 45 
 46 
Op 17 februari gaat het SMO-bestuur (de heren Ensel, Van der Heijden en Gelber) eten als afscheid 47 
met de leden van Kamer I. 48 
 49 
Er komt een nieuw datumlijstje voor vergaderingen voor het eerste halfjaar 2003. 50 
Ambassadeur Froger is benoemd tot ambassadeur in Portugal. 51 
De heer Hiensch, thans nog Consul-generaal te New York, volgt hem op. 52 
 53 
De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging om 22.20 uur 54 
 55 


