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Notulen van de SMO bestuursvergadering d.d. 18 oktober 2001 ten 
kantore van Bureau Maror, Casuariestraat 5, Den Haag (definitieve versie). 
 
Aanwezig: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, B. Elburg, H. Markens, mw. R. Spier, Ph. Staal, 
H. Bril (waarnemer SIM), W.J. Huijssoon (MinFin), P. Spaans (KPMG), R. Israel (directeur), mw. 
B.S. Groen (verslag) 
 
Afwezig met bericht: A. Roet 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur Hij memoreert de moord op de Israëlische 
minister, Ze’evi en spreekt de hoop uit dat de spanningen hierdoor niet nog hoger zullen oplopen. 
 

2. Mededelingen 
a) Symposium SPI in december 

De voorzitter heeft van de heren Roet en Elburg vernomen dat er een in Israël in december 
2001 een symposium wordt gehouden. De voorzitter en de secretaris is gevraagd hier een 
inleiding te houden. Hierop is positief gereageerd. Het lijkt goed als gelijktijdig wordt 
teruggeblikt op het afgelopen jaar. Hij stelt voor de SMO-bestuursvergadering van 
december in Israël te houden. 
 
Besloten wordt dat de heren Elburg en Roet eerst met een uitgewerkt plan over intentie en 
doelstelling van het symposium zullen komen met een bijbehorende begroting. 
 
Op een vraag van de heer Ensel antwoordt de heer Elburg dat de doelstelling niet is om 
afscheid te nemen van de heer Roet, maar verantwoording af te leggen aan de achterban. 
 

b) De voorzitter heeft gesproken met de CJO-voorzitter over de positie van de heer Markens in 
CJO en in SMO. De heer Markens legt halverwege het jaar het voorzitterschap van het NIK 
neer en is dan geen bestuurslid van CJO meer.De bedoeling is dat hij volwaardig bestuurslid 
van SMO is. Hiervoor moet door CJO de toestemming van MinFin worden gevraagd. 
 
Besloten wordt dat de heer Markens tot zijn aftreden als bestuurslid CJO tevens SMO-
bestuurslid kan zijn. 
 

3. Verslag van de SMO-vergadering d.d. 20 september 2001.  
 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Pagina 2, punt 3, tweede alinea: De heer Elburg protesteert tegen deze wijze van verspreiding van 
notulen. Hij zou het op prijs stellen als alle bestuursleden, inclusief plaatsvervangers dit kregen, 
alsmede andere organen, die hier geïnteresseerd in zijn ten behoeve van hun werkzaamheden 
voor Maror. 
 
De heer Israel licht toe dat het gaat om conceptnotulen, welke niet voor verspreiding zijn zolang 
ze niet zijn goedgekeurd door het SMO-bestuur. 
 
Besloten wordt dat conceptnotulen aan de secretaris en de directeur worden voorgelegd en dat zij 
de notulen kwalitatief zullen beoordelen. Daarna worden notulen als concept naar de overige 
bestuursleden, inclusief de plaatsvervangers, verzonden, opdat ze in de volgende vergadering 
kunnen worden vastgesteld 
 
De heer Elburg stemt hiermee in. 
 
Pagina 5, punt b: De heer Staal was afwezig bij deze vergadering, maar wil de heer Spaans 
alsnog complimenteren met de wijze waarop hij deze kwestie heeft aangepakt. 
Punt 9:  aftreedt als… de heer Roet is geen bestuurslid CJO. Dit deel van de zin schrappen. 

Archief Philip Staal



 2

 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld 
 
Actiepuntenlijst: 
De voorzitter en de directeur hebben gesproken met de heer Van Luyken. Deze heeft voorgesteld 
in het programma Barend & Witteman de Joodse Tegoeden aan de orde te laten stellen, een 
interview te organiseren met De Volkskrant of NRC en tevens een artikel in het NIW te laten 
plaatsen. Dit alles moet op korte termijn plaatsvinden. 
 
Besloten wordt het verslag van 4 oktober 2001 de volgende bestuursvergadering vast te stellen. 
 

4. Ingekomen en uitgegane stukken 
a) Managementrapportage 

De heer Israel deelt mee dat de tweede ronde publiciteit is afgerond en dat alle advertenties 
zijn geplaatst. Er zijn gesprekken geweest met twee journalisten, waarbij een journalist met 
een belanghebbende heeft gesproken. De indruk is dat niet veel extra aanvragen zijn 
binnengekomen.  
 
De heer Spaans vult aan dat in oktober 500 aanvragen zijn binnengekomen, waarvan 100 uit 
andere landen dan Nederland of Israel. 
 
Afgesproken wordt dat het plaatsingsschema van de advertenties aan het bestuur ter 
beschikking zal worden gesteld. 
Eind december zal een totaalbeeld van de aantallen binnengekomen aanvragen beschikbaar 
zijn en door het bestuur worden besproken. 
 
De heer Gelber meldt dat 24 oktober a.s. bij JMW de officiële overhandiging van het NIDI-
rapport zal plaatsvinden. De voorzitter en hijzelf en zullen aanwezig zijn. Hij 
complimenteert het NIDI met het goede rapport. 
De heer Gelber verzoekt de heer Spaans de volgende vergadering de voortgang met 
betrekking tot de breinbrekers te melden. 
 
De heer Spaans meldt dat er circa 400 breinbrekers zijn, waarvoor gegevens bij diverse 
instanties zijn opgevraagd. 
 

b) Goed te keuren casus 
Casus 33926 en 16675 worden door het SMO-bestuur goedgekeurd, overeenkomstig het 
advies van Kamer I. 
 

5. Mededelingen Bureau 
Debiteurenbeleid: De heer Israel licht toe dat een aantal uitkeringen onterecht is gedaan vanwege 
diverse redenen. Hij stelt het bestuur voor dit te behandelen als debiteur en een aanmaning te 
sturen waarin wordt verzocht per omgaande het bedrag terug te storten. Indien dit niet wordt 
gedaan, kan daarna een brief uitgaan waarin nogmaals wordt verzocht terug te betalen en aan te 
kondigen dat anders maatregelen zullen worden genomen. Het gaat bij de SMO om een bedrag 
van ƒ 270.000 en bij de SIM om ƒ 180.000. 
 
Het voorstel van de directeur wordt door het bestuur overgenomen. 
 

6. Verhouding SMO-SIM 
De heer Bril doet melding van correspondentie tussen de heer Roet en de heer Koekoek. Van het 
CJO is nog geen bericht ontvangen. Zelf heeft hij gesproken met de heren Roet en Elburg. Dit 
gesprek verliep in goede sfeer. De SIM-voorzitter was aanwezig bij een vergadering van de ARV 
en heeft daar de situatie toegelicht. 
 
De SMO-voorzitter heeft een telefoongesprek gevoerd met de CJO-voorzitter, die meldde dat een 
brief onderweg naar de SIM is. Hij benadrukt nogmaals dat, ofschoon de SMO formeel geen rol 
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speelt bij deze problemen, de bereidheid tot bemiddeling nog steeds bestaat. 
 
De heer Elburg benadrukt dat brieven op SPI-papier namens het SPI-bestuur zijn geschreven. Het 
CJO krijgt van correspondentie een kopie en heeft meegedeeld dat zij de SPI-mening delen. 
Hij deelt tevens mee dat heden bij de notaris de acte is gepasseerd ter oprichting van Stichting III 
met de bijbehorende statuten. 
 
De heer Israel deelt de heer Elburg mee dat de naam Maror beschermd is bij het Merkenbureau 
en niet zonder toestemming van de SMO gebruikt had mogen worden. 
 
Besloten wordt dat de SMO contact opneemt met notariskantoor Houthoff (waar de acte is 
gepasseerd) om mee te delen dat naamgebruik van Maror niet zonder meer is toegestaan. 
 
De heer Gelber spreekt verbazing uit over deze oprichting. Zowel MinFin als de directeur hebben 
immers nadrukkelijk geadviseerd deze oprichting gelijkt te laten lopen met de oprichting van 
Kamer III. Hij vraagt waarom dit advies is genegeerd. 
 
De heer Staal memoreert dat de NVB geld overmaakt naar door CJO/SPI aangewezen 
Stichtingen en dus ook naar Stichting III kan overmaken als dit wordt gevraagd, mits de statuten 
van deze stichting niet tegenstrijdig zijn aan de voorwaarden zoals beschreven in de 
“VASTSTELLINGSOVEREENKOMST” van 13 juli 2000. 
 
De heer Bril meldt dat 17 oktober j.l. de SIM een brief naar de heer Blocks heeft gestuurd en 
heeft gemeld dat zonder toestemming van de SIM geen geld kan worden overgemaakt. 
 
De heer Ensel benadrukt dat hiermee de SIM wordt gepasseerd, maar dat bij de eindafrekening 
dit wel onder de verantwoordelijkheid van de SIM valt. 
 
De heer Israel is onaangenaam verrast door deze overhaaste actie. In het bijzonder gezien het 
aanstaande bezoek van mevrouw Spier en hemzelf aan Israel ten behoeve van besprekingen over 
Kamer III. De reden voor een bezoek zijn hem nu niet meer geheel duidelijk. 
 
Mevrouw Spier vraagt naar de reden voor deze overhaaste oprichting. Waarom is niet gewacht 
tot de oprichting van Kamer III. Is er wantrouwen tegenover de SIM. 
 
De heer Elburg antwoordt dat dit is gedaan vanwege de bepalingen in de SIM-statuten en de 
afspraken met betrekking tot de 10% voor organisaties. Hij beaamt dat een zekere mate van 
wantrouwen tegenover de SIM bestaat. Het gaat erom dat zolang geld naar personen gaat, het 
geld beschikbaar moet zijn. Voor de collectieve gelden moeten regels worden opgesteld over 
beheer en verdeling van gelden. Stichtingen II en III moeten zoveel mogelijk dezelfde regels 
hebben. 
 
De voorzitter is van mening dat niet belangrijk is dat dit is gebeurd, maar de wijze waarop het is 
gebeurd met voorbijgaan aan de SIM. Het lijkt hem niet de juiste wijze van met elkaar omgaan. 
 
De heer Markens merkt op dat hij niet van deze actie op de hoogte was, maar sluit niet uit dat 
andere CJO-bestuursleden dit wel wisten. 
 
De heer Huijssoon wijst de heer Elburg erop dat MinFin waarschijnlijk geen geld naar Kamer III 
zal overhevelen als er verschillende uitkeringsreglementen zullen komen. 
 
De voorzitter is van mening dat de eerste stap moet zijn de notaris mede te delen dat de naam 
Maror bij het Merkenbureau is gedeponeerd en beschermd. 
 
Het bestuur besluit dat per omgaande een brief zal worden gestuurd naar de betrokken notaris. 
 
De heer Gelber constateert een groot cultuurverschil tussen SMO en SPI. Hij ervaart dit als 
bijzonder onaangenaam. Duidelijk is dat de SPI de 26% van de 10% nu zo snel mogelijk probeert 
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te krijgen, waarbij andere stichtingen worden omzeild. Hij wil problemen hierover oplossen, 
voordat mevrouw Spier en de heer Israel naar Israël reizen, anders ziet hij het nut van de reis niet. 
 
De heer Elburg deelt desgevraagd mee dat het dagelijks bestuur van de SPI eveneens het bestuur 
van Stichting III vormt. 
 
De heer Markens meldt dat een brief  van CJO onderweg naar SIM is. Hij benadrukt de noodzaak 
tot bemiddeling van de SMO-voorzitter. 
 
De heer Bril benadrukt dat in het algemeen brieven van Kamer I of SIM niet door CJO worden 
beantwoord. 
 

7. Begroting Helpdesk Israel 
De penningmeester  verzoekt de hernieuwde begroting niet vandaag te bespreken daar hij 
hierover nog niet met de penningmeester van de SPI heeft gesproken. Hij stelt voor vooralsnog 
door te gaan met de afspraken, gemaakt op 24 april 2001, namelijk maandelijkse voorschotten 
van de te verwachten kosten voor de komende maand, nadat rapportage van de Helpdesk Israel is 
ontvangen. Gemiddelde kosten van de Helpdesk Israel per maand zijn, volgens rapportage 
Helpdesk Israel ILS.120,000 per maand. 
De penningmeester heeft geconstateerd dat op de rapportage van de Helpdesk Israel een aantal 
kostenposten staan, die nog niet betaald zouden zijn. Dit is niet correct. De penningmeester en de 
directeur hebben 23 oktober a.s. een afspraak met de penningmeester SPI, de heer Richter. Daar 
zal alles besproken worden en als er genoeg geld over zal zijn, zal een voorschot worden betaald.  
 
De heer Ensel meent dat gerapporteerd zou worden over de uitgaven per maand. Hij stelt voor het 
gesprek van de penningmeesters af te wachten. 
 
De heer Huijssoon is van mening dat de accountantsverklaring moet komen over de Helpdesk 
Israel uitgaven. Er zou toch minder uitgegeven kunnen worden, daar er minder aanvragen zijn 
dan verwacht, dus minder kosten. Dit is ook geschreven in de brief van MinFin d.d. 5 juli 2001. 
Ook constateert hij dat de SPI verplichtingen is aangegaan voor de Helpdesk Israel. Hij verzoekt 
de SMO de brief van 5 juli j.l. te beantwoorden aangezien dit nog niet is geschied. 
 
De heer Staal is van mening dat alle verplichtingen door SPI ten behoeve van de Helpdesk Israel 
aangegaan, mits binnen de begroting, door SMO zijn bekrachtigd bij het aanvaarden van de 
begroting van de Helpdesk. 
 
De heer Elburg wijst erop dat het hier gaat om een herziene begroting van augustus 2001. 
 
Besloten wordt het gesprek van de penningmeesters af te wachten en dit punt opnieuw te 
agenderen voor de volgende bestuursvergadering. 
 

8. Voortgang Kamer II 
De heer Israel benadrukt de goede samenwerking met de Stuurgroep Kamer II.Er ligt inmiddels 
een rapport van Van Beek en de landsadvocaat heeft een conceptuitkeringsreglement opgesteld. 
De Stuurgroep wil nog een onderzoek doen naar de financiële wensen van organisaties. 
Inmiddels zijn ze er bijna van overtuigd dat ze in Den Haag kantoor zullen houden. Er wordt door 
de directeur een lijst van taken opgesteld. Ook denkt men na over inhoudelijke punten als: wat is 
joods, wat is de infrastructuur. Voor vaststelling van de criteria wacht men het rapport Horlings 
af. Een aantal sectoren die voor verdeling in aanmerking zullen komen, wordt vastgesteld  
 
De heer Markens wijst erop dat belangrijk is dat de joodse gemeenschap zich achter het 
uitkeringsreglement kan scharen. 
 
De heer Gelber memoreert de brief van SMO, waarin een aantal voorwaarden werd genoemd, die 
door de Stuurgroep worden genegeerd. Hij meldt dat hem is meegedeeld dat aanwezigheid van 
SMO-bestuursleden bij de Stuurgroepvergadering overbodig zou zijn. Hij heeft vragen bij 
onderdelen van het rapport Van Beek en kan deze nu niet aan de orde stellen tijdens een 
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Stuurgroepvergadering. 
 
De heer Ensel is van mening dat de directeur regulier de vergaderingen van de Stuurgroep moet 
bijwonen en het SMO-bestuur slechts marginaal dient te toetsen. 
 
De heer Israel herinnert eraan dat de bedoeling juist is dat de SMO zich niet met details zou 
bezighouden. De voorzitter van de Stuurgroep, de heer Koster, zal een afspraak maken met de 
heren Ensel en Gelber om hen bij te praten. 
 
De heer Van de Heijden wijst erop dat onafhankelijke bestuursleden voor Stichting II en Kamer 
II zouden worden gezocht. 
 

9. Einddatum 31 december 2001 
De procedure ter afhandeling van aanvragen, zoals aangegeven in de notitie van het Bureau 
wordt door het bestuur voor akkoord verklaard. 
 
De heer Ensel wijst erop dat er een meningsverschil bestaat met CJO over een eventuele tweede 
en derde ronde uitkeringen. Het CJO wil de tweede betaling in 2003 laten plaatsvinden, maar de 
SMO wil in 2002 een tweede uitkering laten doen en eventueel een derde in 2003. 
 
De heer Staal is voorstander van een tweede uitkering in maart 2002. Het restant van de 
claimstichtingen kan worden toegewezen aan de collectieve gelden. 
 
De heer Gelber kan zich vinden in de mening van het CJO. Niet alle aanvragen zullen afgerond 
zijn voor 31 december 2001. Bovendien zijn de claimstichtingen nog niet opgericht en daarvoor 
kan nog worden ingediend tot 2003. Ook moeten bedragen van de rente nog worden bijgesteld. 
 
Voorgesteld wordt dit onderwerp met het CJO te gaan bespreken in het periodiek overleg. 
 
De heer Bril wijst erop dat hoe langer wordt gewacht, hoe meer geld bij plaatsvervangers terecht 
zal komen. Hij stelt voor personen boven 80 jaar misschien een voorschot te geven. 
 
Mevrouw Spier stelt voor een commissie in te stellen ter bespreking van dit onderwerp met CJO, 
waarbij moet worden gedacht om het model van het CJO te volgen, maar tevens de suggestie van 
de heer Bril over te nemen. 
 
Het bestuur besluit dit onderwerp bij het eerstvolgende periodiek overleg met het CJO te 
bespreken en daarna het onderwerp opnieuw te agenderen. 
  

10. Rondvraag 
De heer Israel nodigt het Bestuur en waarnemers met partner uit bij hem thuis voor het aansteken 
van het eerste Chanoeka kaarsje op 9 december a.s. 
 
Mevrouw Spier verzoekt de vergadeirng van 1 november uit te stellen.  
 
De heer Ensel verzoekt de vergadering op 1 november in ieder geval te laten beginnen om 20.30 
uur. 
Aangezien de heer Gelber 30 oktober niet aanwezig kan zijn bij de Kamer I/SIM-vergadering zal 
de heer Ensel daarbij aanwezig zijn. 
 
De heer Markens was niet op de hoogte van de vergadering van 4 oktober j.l. en derhalve niet 
aanwezig. Inmiddels is door de directeur verontschuldiging aangeboden voorop deze omissie. De 
heer Markens trekt zich terug uit NIK en CJO per 1 juni 2002 Indien de overige bestuursleden 
deze overbruggingsperiode te lang vinden, is hij bereid terug te treden als SMO-bestuurslid. 
 
De heer Ensel heeft principiële bezwaren tegen een te lang durende dubbele bestuurspet in zowel 
CJO als SMO van de heer Markens, maar legt zich hierbij neer, gelet op de integriteit van de heer 
Markens. 
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Het bestuur accepteert de overbruggingsperiode tot 1 juni 2002 en verzoekt de heer Markens 
intussen als SMO-bestuurslid aan te blijven. 
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng om 
21.00 uur de vergadering. 
 
 


