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NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE STICHTING MAROR-GELDEN 
OVERHEID I.O. 
 
Dinsdag 3 oktober 2000 
 
Aanwezig: de heren Dona (interim manager stichting i.o.), Ruppert (Min. van Fin.), Wurms, 
en Gelber (bestuur stichting i.o.), Ensel (adviseur stichting i.o.), Spaans, de dames Mahn en 
Van Dijk (KPMG) en de heer Kasdorp (juridisch adviseur). 
 
Afwezig: de heer Roet 
 
0. Opening vergadering 
Onder dankzegging worden de herziene notulen van de gehouden vergadering 19 september 
vastgesteld. 
 
Deel I van de vergadering: werkoverleg. Punten 1, 2, 3, 7 en 11 van de agenda.  
 
1. Vaststellen notulen vergadering  
Een kopie van de brief die de heer Wurms aan Paardekooper en Hoffmann heeft verstuurd 
dient in het bezit te zijn van de heer Dona en kan door hem worden opgevraagd bij Esther 
Koedam.  
Ten aanzien van de huisstijl is besloten dat er één adres (in Nederlands en Engels) vermeld 
zal worden op het briefpapier.  
Ten aanzien van diverse opmerkingen omtrent het uitkeringsreglement wordt aangegeven dat 
het, door alle partijen geaccordeerde,  uitkeringsreglement is vastgesteld door de Tweede 
Kamer. Besloten wordt dat ten aanzien van enkele interpretatie-aspecten de heer Kasdorp 
overleg zal hebben met de landsadvocaat uitmondende in een notitie die met betrokkenen, 
waaronder KPMG, spoedig in een tweede overleg zal worden besproken teneinde te bezien of 
na vaststelling van die notitie alle nu nog multi-interpretabele tekstdelen eenduidig zijn 
geworden.  
 
De heer Spaans benadrukt het belang van het eerstgenoemde punt bij de rondvraag met 
betrekking tot het nog niet getekende contract tussen ZBO en KPMG (zie verder: 
Rondvraag). 
Er wordt als volgt besloten:  
- De heer Kasdorp zal nader overleg voeren met betrokkenen ten aanzien van de twee 

soorten verzekeringen: rechtsbijstand en bestuursaansprakelijkheid; 
- De heer Wurms coördineert e.e.a. met de heer Menno Paktor (bestuur CJO). 
 
Ten aanzien van punt 10, de private stichtingen, (p. 4 in de notulen) wordt als volgt besloten: 
- Het uitvoeringsapparaat is één; financiëel en juridisch zijn de zaken gescheiden 
- De heer Kasdorp gaat, aan de hand van het voorstel van KPMG, in gesprek met de heer 

Ruppert en de DG over de verdeling van de kosten over de twee stichtingen. 
 Voor 10 oktober a.s. is de zaak rond.  

 
Naar aanleiding van het bespreken van de besluitenlijst wordt vastgesteld dat er nu zo spoedig 
mogelijk een werkgroep ‘Verificatie aanvragen’ samengesteld moet worden. Hierbij staan de 
volgende zaken centraal:  
- het bepalen van de beslissingscriteria (noodzaak tot enkel- resp. meervoudige matches in 

de verschillende beschikbare digitale archieven); 
- de volgorde van het raadplegen van de archieven; 
- het ontwerpen van richtlijnen voor de verificatie van aanvragen waarop niet op basis van 

de beschikbare digitale archieven positief kan worden beschikt. 
Voorgesteld wordt in ieder geval de heren J. Sanders en Duterloo in deze adviesgroep te laten 
participeren, aangevuld met juristen. De heer Kasdorp vraagt e.e.a. na bij de landsadvocaat.  
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2. Procedure op Hoofdlijnen 
Mevrouw Mahn licht toe dat er op dit moment reacties binnen zijn van de heren Ensel, Dotan 
en Elburg. Het is verstandiger zaken te bespreken als iedereen het stuk goed doorgenomen 
heeft. Besloten wordt dat mevrouw Mahn een lijst samenstelt van zaken waarover 
daadwerkelijk een besluit genomen moet worden. De heer Gelber, als lid van het ZBO i.o. 
sluit de zaken kort met mevrouw Mahn.  
De heer Ensel doet nog enkele aanbevelingen; de term meldpunt zal vervangen moeten 
worden door  steunpunt.  
 
 
3 Notitie Helpdesk 
De notitie is samengesteld door de heer Dona op basis van een door KPMG geconcipieerde 
memo, die was samengesteld nadat een gesprek met de heer Vuijsje had plaatsgevonden. Ten 
aanzien van het inrichten van de helpdesk wordt als volgt besloten:  
- Er is één centraal telefoonummer waar de vragen binnenkomen. Hier kunnen mensen 

terecht met al hun technische vragen. Indien een technische vraag een vervolg krijgt van 
emotioneel-maatschappelijke aard, wordt deze doorgeschakeld naar de juiste instantie 
(steunpunt). Op deze manier blijft, via centralisatie, de noodzakelijke controle behouden. 

-  
 
Ten aanzien van het Ivriet wordt besloten KPMG te vragen te onderzoeken of het mogelijk is 
bij de helpdesk van KPMG een Ivriet-sprekende medewerker beschikbaar te krijgen, opdat 
men voorbereid is op het moment dat er veel spontane vraag naar blijkt. Op voorhand wordt 
dit echter niet algemeen bekend gemaakt (“aanbod schept immers vraag”).  
 
Naar aanleiding van de op pagina 3 genoemde voorlichtingsbijeenkomsten wordt vastgesteld, 
dat indien organisaties hier om vragen er ook gezorgd wordt voor de benodigde informatie.  
 
 
7. Vaststellen aanvraagformulieren 
Naar aanleiding van het besprokene wordt met betrekking tot de indeling van de 
aanvraagformulieren het volgende besloten:  
- het aanvraagformulier wordt verkort door niet te vragen naar de grootouders; 
- op het verkorte formulier zal gevraagd worden naar het WUF-nummer; 
- indien er na het verwerken van het eerst ingediende aanvraagformulier geen uitsluitsel 

gegeven kan worden, wordt bij een tweede verzoek verzocht om verdere gegevens (o.a. 
van de grootouders); 

- de uitleg hieromtrent wordt vermeld in de brochure; 
- na de volgende vergadering kan de opmaak en de juridische controle plaatsvinden. 
 
11. Planning activiteiten  
Planning is ter kennisgeving, met uitzondering van de planning rondom de brochure. KPMG 
zal niet richting Sanders en Zeilstra reageren met betrekking tot het eerste deel van de 
brochure gezien het feit dat het hier inleidende tekst betreft die door het bestuur dient te 
worden geaccordeerd, terwijl het tweede deel, zijnde de toelichting op de formulieren, 
herschreven zal moeten worden omdat de formulieren worden aangepast 
 
Rondvraag 
Naar aanleiding van de nota van de heer Roet, wordt besloten dat de heer Gelber de besluiten 
aangaande de heren Oranje en van den Putten zal mede delen aan de heer Roet.  
 
Het contract tussen ZBO en KPMG wordt ter plaatse ondertekend.  


