
Notulen van de vergadering van de Stichting Maror-gelden Overheid i.o. 
 
 
Dinsdag 17 oktober 2000 
 
Aanwezig: de heren Dona (interim manager Stichting i.o.), Ruppert (Min. van Fin.), Gelber, Roet en Sanders 
(bestuur Stichting i.o.), Ensel (adviseur Stichting i.o.), Spaans en de dames Mahn en Van Riet (KPMG). 
 
Afwezig: de heer Wurms (wordt vervangen door de heer Sanders) en de heer Kasdorp (juridisch adviseur) 
 
 

0. Opening 
 
De heer Ensel opent vergadering om 09:30 uur en zit deze voor. 
 
 

1. Vaststellen notulen vergadering 11 oktober 2000 
 
Gezien het feit dat de notulen van de vergadering van 11 oktober jl. pas tijdens deze vergadering worden 
uitgereikt zullen deze in de volgende vergadering worden vastgesteld.  
 
 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
In het vervolg zal aan de agenda een lijst van ingekomen stukken en mededelingen worden toegevoegd. 
Ingekomen stukken: 

− brief van Pels Rijcken i.v.m. de statuten van de stichtingen; 
− brief van Ministerie van Financiën waarin onder meer staat dat de heer Van Duterloo zijn werkzaamheden 

aldaar zal beëindigen. De heer Dona zal hem schriftelijk namens de de Stichting danken voor de geleverde 
diensten; 

− afschrift van brief van Ministerie van Financiën aan CJO inzake kosten CJO; 
− afschrift van brief van Ministerie van Financiën aan CJO inzake globale meerjarenraming St. Maror-gelden 

Overheid; 
− een aantal reacties op de gepubliceerde vacatures. 

 
 

3. Afspraken met Platform ten aanzien van de procedures 
 
De afspraken inzake de logistiek in Israël worden door KPMG mondeling toegelicht en in de vorm van een 
notitie uitgedeeld. KPMG heeft afgelopen zondag bij de St. Platform Israël ter zake een presentatie gehouden 
waarvoor de heer Roet zijn dank en waardering uitspreekt. Door de St. Platform Israël is de heer Ronnie Polak 
aangesteld als hoofd van het bureau; de heer Polak zal onder verantwoordelijkheid van de heer Dona opereren. 
Het bureau zal 15 november geheel gereed zijn. 
 
De heer Dona stelt vast dat, indien niet tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering wordt teruggekomen op de 
notities met betrekking tot de hoofdlijnen van de procedures en de logistiek in Israël, deze zijn vastgesteld. 
 
In aanvulling hierop nodigen de heer Gelber en Roet de vertegenwoordigers van KPMG, SZP en de heer Dona 
uit elk een presentatie te verzorgen op de gemeenschappelijke vergadering van alle leden van  CJO, St. Platform 
Israël en Adviescollege op maandag 30 oktober om 16 uur. Deze bijeenkomst heeft als doelstelling een 
afronding te bewerkstelligen van de complete voorbereiding van de restitutie. Ook de heren Ensel, Sanders en 
Ruppert worden uitgenodigd de bijeenkomst luister bij te zetten. De heer Dona zal de inhoud van de presentaties 
coördineren.  
 
 

4. Uitkeringsreglement 
 
Het advies van de landsadvocaat, waarin de datum waarop de eerste plaatsvervanger aanvraagt bepalend is voor 
de grootte van een deel-unit van alle plaatsvervangers van die belanghebbende, is tijdens de vergadering van het 
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CJO op 16 oktober jl.overgenomen. Het bestuur van de St. Maror-gelden Overheid besluit die interpretatie van 
het uitkeringsreglement over te nemen;  er zal geen herberekening plaatsvinden zoals door de heer Dotan is 
bepleit. In geval een plaatsvervanger overlijdt na het moment van de eerste aanvraag van een andere 
plaatsvervanger zonder dat hij zelf heeft aangevraagd, zal zijn deelunit dientengevolge terug gaan in ‘de pot’. 
 
De heer Ruppert deelt mede dat in het overleg met de landsadvocaat voorts is gesproken over enkele 
redactionele wijzigingen in het uitkeringsreglement teneinde te bewerkstelligen dat de uitkeringen daadwerkelijk 
onbelast zullen zijn en laat voorts weten dat de St. individuele Maror-gelden opgericht zal worden door Pels 
Rijken en dat dit in principe binnen 10 dagen rond moet kunnen zijn, dus in de eerste week van november. Het 
Ministerie is uitsluitend vanuit de fiscaliteitsproblematiek geïnteresseerd in de statuten en het 
uitkeringsreglement van de St. individuele Maror-gelden. 
 
Voorts deelt de heer Ruppert mede dat weliswaar wordt beoogd de oprichting van de St. Maror-gelden Overheid 
te doen plaatsvinden op 30 of 31 oktober a.s., bij voorkeur voorzien van een feestelijk tintje, doch dat hij 
bezorgd is over de haalbaarheid van deze data. Pas zodra zeker is dat deze data worden gehaald, zal hij kunnen 
peilen of de minister acte de présence zal kunnen geven. 
 
Ten aanzien van de discussie met betrekking tot het verzekeren van de bestuurders van de St. Maror-gelden 
Overheid voor rechtsbijstand en tegen aansprakelijkheid, vat de heer Ruppert het advies van de landsadvocaat 
samen dat aansprakelijkheid vanuit het verleden (bv. ten aanzien van de onderhandelingen met de overheid) niet 
bij de Stichting doch bij haar oprichters zou berusten en niet verzekerd behoeft te worden. Wel dient de 
Stichting haar bestuur te verzekeren voor beide verzekeringsvormen daar men ‘goed bestuur’ dient te plegen en 
daarop zou kunnen worden aangesproken door claimende derden. 
 
De heer Ruppert spreekt uit dat hij eerst tijdens het overleg met de landsadvocaat heeft begrepen dat de 
toevoeging aan de collectieve doelen indien na de unit-uitkering geld resteert, geen maximaal 10% van NLG 
350 M bedraagt, doch maximaal 10% van NLG (350-35)=315 M. Voorts heeft het hem verbaasd dat de aan te 
groeien rente vanaf 1 november 2000 niet ten gunste zal komen van de collectieve doelen. De bestuursleden 
delen mede dat een en ander altijd zo is bedoeld en dat de verbazing dus niet op zijn plaats is. Besloten wordt 
om de tekst van het uitkeringsreglement, conform voorstel van Y. Dotan, aan te passen zodat deze bedoeling 
eenduidig zal zijn verwoord. 
 
De heer Ruppert geeft aan dat een tweetal vragen vanuit de Tweede Kamer zijn gerezen, te weten de vraag of 
het Nidi-rapport reeds op 21 september beschikbaar was en een vraag die voortkomt uit een misinterpretatie van 
een persbericht van het CJO betreffende de vraag of individuele (effecten)claims zullen moeten worden voldaan 
uit de NLG 350 M (hetgeen uiteraard niet zo is). 
 
Voor de inhoudelijke vaststelling van de verificatieprocedure zal de heer Spaans, nadat de werkgroep-Dona (die 
tenminste omvat mw. R. Grüter, mw. C. Brasz en de heren Sanders en Van Schie onder coördinatie van de heer 
Dona en in aanwezigheid van KPMG) bijeen is geweest, een herziene versie van de verificatie-notitie opstellen 
die tijdens de volgende vergadering zal worden besproken, zodat dan de beslisboom vastgesteld kan worden. 
Duidelijk is dat de werkzaamheden van KPMG zich in principe beperken tot verificatie in de vier elektronische 
archieven (plus het WUV-bestand). De heer Ruppert geeft aan dat nooit een notitie het licht heeft gezien ten 
aanzien van de verificatie van aanvragen van plaatsvervangers; naar visie van onder meer de heer Gelber is dat 
echter ook niet nodig daar de (inhoudelijk aspecten van de) verificatie betrekking hebben op de (overleden) 
belanghebbende in wiens plaats wordt aangevraagd. 
 
Op 18 oktober 2000 zal een bijeenkomst plaatsvinden bij het Ministerie van BuZa ten einde de voortgang van de 
contacten met de PUR te bevorderen. De heer Roet stelt voor dat de heer Spaans de heer Dona daarheen zal 
vergezellen. 
 
Ten aanzien van de bepaling van de hoogte van een unit wordt herhaald dat eerder is vastgesteld de noemer te 
bepalen op 36.481; de teller is echter nog niet vastgesteld. De hoogte van de teller (en dus van een unit) hoeft 
weliswaar niet vanuit uitvoeringsproblematiek met grote spoed te worden vastgesteld, doch het is wenselijk te 
komen tot afronding van de discussie ten aanzien van de te treffen voorzieningen en voorlichting aan de 
aanvragers in de brochure. Dit aandachtspunt komt later terug bij agendapunt 7 (samenhang stichtingen). 
 



De heer Roet geeft aan dat vanuit de het. Platform nog enkele technische wijzigingsvoorstellen in de tekst van 
het uitkeringsreglement zullen komen. Deze voorstellen zullen echter geen impact hebben op de operationele 
aspecten die door KPMG worden verzorgd. 
 
De heer Sanders informeert of een vroegere passage in het uitkeringsreglement, waarin impliciet werd bepaald 
dat de in het verleden gemaakte verwervingskosten ten laste van de NLG 350 M zouden komen, wel terecht uit 
de huidige tekst is verdwenen. Vastgesteld wordt dat die tekstverwijdering terecht is doorgevoerd en dat een 
eventuele vergoeding van die kosten direct met het departement zal plaatsvinden.  
 
De heer Dona heeft volgende week een afspraak met de heer Flim om te bespreken wat hij voor de stichting kan 
betekenen. 
 

5. Vaststellen inhoud brochure 
 
De heer Kasdorp heeft de juridische kant van de brochure bekeken en in orde bevonden.  
 
De inhoud van de brochure is rondgestuurd. Vanuit Israël kan pas midden volgende week een reactie worden 
verwacht. Nadat alle voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt zullen de heer Dona en KPMG een laatste check 
doen en zullen de teksten door de vergadering kunnen worden vastgesteld. 
 
 

6. Profiel Kamer individuele uitkeringen 
 
De mandatering door het bestuur aan de heer Dona en aan KPMG zal maandag a.s. tijdens het CJO overleg 
verder worden besproken. 
De heer Ensel spreekt de nadrukkelijke wens uit dat niet elk uitvoeringsaspect dient te worden voorbesproken in 
de vergaderingen van het CJO en verzoekt het CJO zich te beperken tot de principiële aspecten van te nemen 
besluiten.  
 
 De heer Dona zal een brief sturen aan het CJO waarin de drie deskundigheidsprofielen van kamerleden worden 
toegelicht. De notitie van de heer Dona inzake het profiel van de Kamer individuele uitkeringen wordt 
besproken en vastgesteld. 
 

7. Notitie samenhang diverse stichtingen en coördinatie oprichting. 
 
De heer Dona licht zijn notitie inzake de samenhang van de diverse stichtingen nader toe en meldt dat niet 
noodzakelijkerwijze alle stichtingen moeten bestaan alvorens de St. Maror-gelden overheid kan gaan uitkeren. 
 
De heer Gelber meldt dat de claimstichtingen ook juridisch moeten zijn opgericht; dit is een eis van de banken 
en zij zullen niet eerder tot uitbetalingen overgaan. In navolging hierop zal de heer Dona de status van de 
claimstichtingen checken bij de heer Mannheim (notaris) zodat hierna de oprichting in een versneld tempo kan 
plaatsvinden. Er dient volgens de heer Dona te worden overwogen iemand aan te nemen die de coördinatie 
hiervan op zich zal nemen. 
 
Ook de heer Roet geeft aan dat het bestaan van de andere stichtingen essentieel is om de St. Maror-gelden 
overheid adequaat te laten functioneren. Hierbij refereert hij onder meer aan de noodzaak om bepaalde 
voorzieningen te treffen ten laste van de gelden van de St. individuele Maror-gelden ten gunste van de 
‘claimstichtingen’. De besluiten omtrent het treffen van voorzieningen kan niet worden genomen door het 
bestuur van de ZBO i.o. 
 
De heer Dona zal een nieuwe notitie over de stand van zaken opstellen met daarin een matrix met betrekking tot 
de stand van zaken per stichting. Deze notitie zal volgende vergadering worden besproken.  
De vandaag besproken notitie komt te vervallen. 
 
 

8. Offerte van ING 
 



Voor de duidelijkheid een herhaling van wat in de vorige vergadering is besproken: eventuele extra kosten die 
door de buitenlandse bank aan de ontvanger in rekening worden gebracht, zijn voor de ontvanger, hier is niets 
aan te veranderen. 
 
Op hoofdlijnen wordt er met de offerte akkoord gegaan. Tenzij iemand tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering hierop terugkomt, wordt de offerte van ING geaccepteerd. 
 
 

9. Verdere juridische uitwerkingen ZBO 
 
Meer informatie zal af te lezen zijn in de matrix die, zoals tijdens punt 7 besproken, door de heer Dona zal 
worden opgesteld.  
 
Het CJO dient vaart te maken met het nemen van beslissingen ten aanzien van de juridische uitwerkingen ZBO. 
 
 

10. Afspraken met financiën over bijdragen private stichtingen 
 
De heer Ensel spreekt zijn teleurstelling uit over het nog steeds niet geregeld zijn van de kostenverdeling tussen 
de Stichtingen Maror-gelden Overheid en de Stichting individuele Maror-gelden en roept de heren Ruppert, 
Roet en Gelber op tot een spoedige afronding van de discussie te geraken zodat een en ander niet opnieuw op de 
agenda van deze vergadering behoeft te verschijnen. 
 
De heer Roet meent dat er nog 4 punten zijn die aandacht behoeven: 

- de uitvoeringskosten van de private stichting bedragen NLG 20 per aanvrager; dit is zo besproken met 
de minister zonder dat daarop ooit door of namens hem in negatieve zin is teruggekomen; 

- overige niet-uitkeringskosten zullen worden betaald door CJO en Platform in dezelfde verhouding als 
geldt voor de collectieve gelden; 

- verwervingskosten van CJO en St. Platform Israël dienen door het departement te worden terugbetaald; 
- er kan geen sprake van zijn dat kosten voor de private gelden (bv. oprichtingskosten)  ten laste  zullen 

komen van de ZBO. 
 
 
De heer Ensel verzoekt het CJO zorg te dragen voor een brief aan de minister waarin de ‘NLG 20-optie’ wordt 
beschreven; mocht de minister alsnog daarvan willen afwijken zal zulks wel blijken uit een eventuele reactie. 
 
 

11. Bureauontwikkelingen w.o. personele zaken 
 
De heer Dona laat weten Regina Grüter  afgelopen maandag is begonnen en in ieder geval tot 1/1/2001 
aanwezig zal zijn met de mogelijkheid dit te verlengen. 
 
Mevrouw M. Hoogstraten en de heer Flim zijn overige potentiële medewerkers. 
 
Het is moeilijk in te schatten hoeveel tijd er in de onderzoekswerkzaamheden gestoken zal moeten worden. De 
heer Ensel laat weten dat het van groot belang is dat er een solide uitvoeringsorganisatie voor de 
werkzaamheden wordt opgebouwd; het succes van de uitvoering van de regeling staat of valt hier immers mee. 
Op de vacature voor onderzoeker zijn niet veel reacties gekomen, op die voor kantoordirecteur zeven. De 
sollicitatiecommissie zal de lijst van 4 meest geschikte kandidaten na het weekend ontvangen van de heer Dona. 
Op voorhand geeft de heer Dona aan grosso modo twee soorten sollicitaties te hebben ontvangen: relatief jonge 
interim-managers enerzijds en doorgewinterde, veelal uit joodse kring afkomstige, vijftigers anderzijds.  
 
Het aannemen van een secretaresse is nog niet gelukt, hier wordt hard aan gewerkt. 
Het is de bedoeling om het nieuwe kantoor in de Casuariestraat de eerste of tweede week van november te 
betrekken. 
 
 

12. Rondvraag 
 



De heer Roet heeft de heer T. Zeeland van Buitenlandse Zaken gesproken. De heer Zeeland zal met KPMG in 
overleg moeten gaan in verband met instructies voor de procedures. 
 
De heer Spaans wil graag weten wanneer i.p.v. 1 november er daadwerkelijk van start gegaan zal worden. In 
overleg wordt besloten dat vrijdag 17/11 de eerste advertentie zal worden geplaatst in NIW. Tevens zal een 
vooraf een interview worden gearrangeerd met het NIW die dezelfde dag kan worden geplaatst; op vrijdag de 
17e zal een persconferentie worden gegeven waardoor de overige media e.e.a. kunnen plaatsen in de zaterdag-
editie.  
 
De heer Ruppert wil weten of er al een e-mail adres gebruikt kan worden voor mensen die informatie willen. Dit 
is niet het geval. Het zojuist in werking getreden adres bij S, Z & P is een tijdelijk adres maar niet voor het grote 
publiek bedoeld. De heer Dona zal zorgdragen dat iemand van zijn executive office kennis zal nemen van een 
hondertal brieven die intussen bij het Ministerie van Financiën zijn ontvangen. 
 
De heer Ruppert geeft aan dat de schoningsactie-Cadsu II die door KPMG wordt uitgevoerd, goed verloopt en 
nodigt de aanwezigen uit na de vergadering daar langs te gaan om kennis te nemen van de werkzaamheden. 
 
Tenslotte wordt het vergaderschema als volgt uitgebreid (alle vergaderingen om 09:30 u te Den Haag); 

- 25 oktober 2000; (buiten aanwezigheid van de heren Ensel, Roet en Ruppert); 
- 31 oktober 2000; 
- 8 november 2000; 
- 15 november 2000; 
- 22 november 2000. 

 
De heer Ensel sluit de vergadering. 


