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Bestuursvergadering SMO-bestuur gehouden op 2 oktober 2003 bij Bureau Maror te Den Haag. 1 
 2 
Aanwezig: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, Ph. Staal, H. Markens, mw. R. Spier, J. Koekoek (SIM),  R. Israel 3 
(directeur Bureau), F. Mulder (PRDF) (bij agendapunt 8), mw. B. Groen (verslag)  4 
 5 
Afwezig: (met bericht) A. Roet, mw. K. Dekker (MinFin)  6 
 7 
1. Opening en mededelingen 8 

De voorzitter opent de vergadering om 19.05 uur en heet de heer Mulder van harte welkom. 9 
Besloten wordt agendapunt 8 eerst te bespreken.  10 
 11 

2. Verslag SMO-bestuursvergadering d.d. 11 augustus 2003 12 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 13 
De besluitenlijst wordt vastgesteld. 14 
  15 

3. Ingekomen stukken 16 
Brieven m.t.v. toelating nieuwe leden Kamer III: 17 
Mevrouw Spier wijst erop dat beschikkingen van Kamer III niet voor 1 november zullen worden 18 
verzonden. Er is met de heer Herschl een meningsverschil over de voorwaarden voor zijn toetreding 19 
als lid. Jahav is als organisatie afgewezen. 20 
 21 

4. Mededelingen Bureau 22 
a. Archivering 23 

De heer Israel meldt dat er besprekingen zijn tussen MinFin en Bureau om te komen tot 24 
een conceptarchiefreglement dat het bestuur t.z.t. zal worden voorgelegd. De kosten 25 
hiervan zijn niet opgenomen in de begroting 2004. Hiervoor is altijd een voorbehoud 26 
gemaakt bij de begroting. 27 
De heer Israel benadrukt dat SMO verantwoordelijk is voor de eigen archieven. Kamer 28 
III leden weten dat ze onder de SMO archiefbepalingen vallen. Het Nationaal archief 29 
moet na 20 jaar het archief overnemen, maar is bereid de archieven reeds nu te 30 
aanvaarden. Daardoor heeft het enige medezeggenschap over de wijze van archivering. 31 
 32 
De heer Gelber deelt mee dat op 22 oktober a.s. een bijeenkomst is belegd voor alle 33 
organisaties die zich met Joodse Tegoeden bezighouden Hij gaat daar heen met de heer 34 
Israel, als deze niet bij de Kamer III vergadering in Israel is, en de heer F. van Manen van 35 
het Bureau. Alle stukken van SMO dienen in Nederland te worden gearchiveerd.  36 
 37 
De heer Koekoek wijst erop dat SIM heeft betaald voor de uitvoering en dat sommige 38 
betrokkene menen dat de stukken daardoor mede van de SIM zouden zijn. De heren 39 
Ensel en Israel wijzen dit nadrukkelijk van de hand. 40 
 41 
Het is wenselijk dat er één archief wordt gecreëerd, meent het SMO-bestuur. Als het niet 42 
lukt, moet SMO alleen volgens de regels een archief maken. 43 
 44 
De heer Ensel vraagt waarom de heer Koekoek een formele houding in deze inneemt. 45 
Hijzelf en de heer Israel hebben binnenkort een gesprek met de directeur JMW om te 46 
bezien of de bestanden van Kamer I kunnen leiden tot betere demografische inzichten 47 
voor JMW. Dit onderwerp zal t.z.t. weer worden besproken in het bestuur. 48 
 49 

b. Op 1 november loopt de termijn af  voor claims op kluisjes. Dan is bekend hoeveel 50 
privaatgeld er is. Uiterlijk 15 november zal dit beschikbaar zijn zodat eind december in 51 
een keer wordt betaald. KPMG heeft vandaag offerte uitgebracht. De heer Israel en de 52 
penningmeester hebben nog een gesprek hierover met KPMG. 53 
 54 
Juridische kosten die SPI heeft gemaakt, zijn gedebiteerd aan SMO. SMO heeft altijd 55 
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gezegd dat die kosten niet worden gedekt. Het bestuur besluit dat de directeur een kort 1 
briefje stuurt dat deze kosten niet door SMO zullen worden betaald.. 2 
 3 

5. Voortgang Kamer II 4 
De heer Gelber meldt dat er een werkvergadering is geweest waar men heeft geoefend op aanvragen. 5 
Er is een goede voorzitter. Er is korte discussie geweest over de rol van het Bureau, maar deze rol is 6 
door de voorzitter van de Kamer en de heer Israel duidelijk uitgelegd. Er bestaat hierover consensus. 7 
 8 

6. Voortgang Kamer III 9 
Mevrouw Spier meldt dat er veel aanvragen liggen, maar aanvragers moeten nog op opmerkingen 10 
van de accountant reageren. Alles wordt de volgende vergadering behandeld. De voorzitter leidt de 11 
vergaderingen goed. Mevrouw Spier heeft tijdens de vergadering een opmerking gemaakt over 12 
toelaten van organisaties. Er is veel gesproken over procedures. 13 
Er was niemand van de ambassade bij de vergadering aanwezig. De heer Israel en mevrouw Spier 14 
hebben de ambassadeur bezocht. De Heer Israel gaat op 22 oktober naar de Kamer III vergadering, 15 
de heer Van der Heijden onder voorbehoud 29 oktober en in november gaat mevrouw Spier weer. 16 
 17 

7. Begroting 2004 18 
De heer Staal meldt dat voor 2004 een nieuwe begroting is gemaakt. Het jaar 2003 kan worden 19 
afgesloten en overschot naar MinFin of er kan een aanvullend bedrag door MinFin worden 20 
goedgekeurd.  Dit wordt aan MinFin overgelaten. 21 
 22 
Waarschijnlijk zal in september 2004 de tweede ronde van Kamer II worden uitbetaald en kan SMO 23 
ophouden te bestaan. MinFin zoekt naar mogelijkheden voor het overhevelen van 24 
bezwaarprocedures naar de private Stichting. Kamer III vacatiegelden kunnen alsnog worden 25 
opgevraagd en dan moet daarvoor een nieuwe post worden gecreëerd. 26 
 27 
Het bestuur besluit de begroting 2004 aan MinFin voor te leggen. 28 
 29 

8. Betalingen aan SPI 30 
De selectiecriteria die SPI (naar het oordeel van het SMO-bestuur ten onrechte) aanlegt, zijn zodanig 31 
dat drie organisaties niet hebben kunnen toetreden tot Kamer III. Inmiddels zijn twee organisaties 32 
toegetreden, maar met de derde is nog steeds een probleem. Er is een signaal afgegeven dat heeft 33 
geleid tot reactie van Hr. Meijer (advocaat van SPI) hetgeen leidt tot het bepalen van onze juridische 34 
positie. 35 
 36 
Na een uitvoerige discussie besluit het bestuur dat de directeur van het Bureau in samenwerking met 37 
de heer Mulder van PRDF een conceptbrief voor SPI opstelt. 38 
  39 
Besloten wordt niet met terugwerkende kracht de betalingen op te schorten, maar om tot aan de 40 
verzending van de brief de uitvoeringskosten aan SPI te betalen. Betaling wordt opgeschort na 41 
verzending van de brief. 42 
 43 
De heer Israel wijst erop dat SPI SMO dreigt met een rechtszaak. Er ontstaat hierdoor niet slechts 44 
een schijn van belangenverstrengeling maar een duidelijke strijdigheid van belangen. Het SMO-45 
bestuurslid Roet zal in zijn hoedanigheid als voorzitter van SPI een procedure voeren tegen zijn 46 
(eigen) SMO-bestuur. De heer Israel acht het nodig dit te signaleren. Hij benadrukt dat het uiteraard 47 
aan het SMO-bestuur is hoe ermee wordt omgegaan. 48 
 49 
De heer Mulder verlaat de vergadering. 50 
 51 

9. Plaatsvervangers in SMO-bestuur 52 
Er is een brief naar SPI over de plaatsvervangers gegaan, waarop een antwoord is gekomen. 53 
De heer Israel wijst erop dat in het jaarverslag van SPI 2002 staat dat Philip Staal door SPI benoemd 54 
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bestuurslid is. Er hoeven derhalve geen besluiten na twee weken meer te worden bekrachtigd. 1 
 2 

10. Beëindiging overheidstoezicht 3 
Het antwoord op de brief naar de Minister van Financiën wordt afgewacht. 4 
 5 

11. Datum volgende vergadering 6 
Volgende vergadering is 6 november a.s. 7 
 8 

12. Rondvraag en sluiting 9 
Mevrouw Spier vraagt wat de ARV is. Dit is de Adviescollege Restitutie en Verdeling. 10 
De heer Koekoek heeft geantwoord op de brief van de ARV, die overigens niet gericht was aan 11 
SMO, over sluiting van het Bureau en benadrukt dat het onjuist is te denken dat de kosten van 12 
Bureau ten koste gaan van de uitkeringen. 13 
 14 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur onder dankzegging. 15 




