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Aangepaste notulen van de vergadering van het bestuur van de Stichting Marorgelden 
Overheid, d.d. 25 oktober 2000, Prinsessegracht 7, Den Haag 
 
Aanwezig:  
de heren Dona (interim manager stichting i.o.), Wurms, Gelber (bestuur Stichting i.o.), de 
Bock (Min. Financiën), Spaans en mevr. Mahn (KPMG), mevr. Moerman (Boer &Croon) 
(notulen i.v.m. ziekte Renate) 
 
Afwezig:  
De heren Roet  (afmelding),  Ensel (vakantie) en Ruppert. 
 
Agenda: 
0.   Opening 
1. Vaststellen notulen van de vergadering van woensdag 11 en dinsdag 17 oktober 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
3. De procedures op hoofdlijnen 
4. Het uitkeringsreglement 
5. De “nog te doen”-lijst 
6. Profiel Kamer individuele uitkeringen (CJO) 
7. Notitie samenhang diverse stichtingen en coördinatie oprichtingswezen 
8. Offerte ING 
9. Verdere juridische uitwerkingen ZBO 
10. Afspraken met Financiën over de begroting 
11. Bureauontwikkelingen w.o. personele zaken 
12. Rondvraag 
 
Opening 
Opening door de heer Wurms om 9.45 uur 
 
Ad 1: Vaststellen notulen van de vergadering van woensdag 11 en dinsdag 17 oktober 
 
11 oktober 
• Pagina 1: Geen opmerkingen 
• Pagina 2: De heer Gelber vraagt wat de stand van zaken is m.b.t. de toekenning 

internationale telefoonnummer.  Dat is definitief toegekend. De heer Spaans meldt dat in 
eerste instantie 19 landen zijn geselecteerd. In correspondentie staat het nummer overal 
bij. 

• Pagina 3: De heer Wurms vindt de gebruikte terminologie  “verdrag” wel aardig 
 
Na constatering dat er geen verder opmerkingen zijn worden de notulen d.d. 11 oktober 
vastgesteld. 
 
17 oktober: 
• Punt 4(Uitkeringsreglement): Er is op 24 oktober een mail van de Stichting Platform Israël 

binnengekomen met de mededeling dat ze akkoord gaan met het uitkeringsreglement en 
dat zij de verdere afwerking overlaat aan mr. Oranje. Wurms merkt op dat het CJO op 23 
oktober jl. heeft ingestemd met de status en het uitkeringsreglement, op enkele kleine 
aanpassingen na. Dit komt bij agendapunt 4 terug. 

Archief Philip Staal
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• De heer de Bock geeft aan dat het Ministerie van Financiën er stellig in is dat de 
verwervingskosten (CJO, Adviescollege) niet ten laste komen van de Marorgelden 
Overheid, maar wel ten laste van de private gelden gebracht zouden kunnen worden 

Pagina 2:  
• M.b.t. de langste alinea merkt de heer Spaans op dat afgelopen donderdag en vrijdag de 

eerste bijeenkomst van de werkgroep is geweest. Donderdag a.s. wordt het NIOD bezocht. 
a.s. maandag zal een vervolgbijeenkomst van de werkgroep plaatsvinden, vervolgens zal 
op dinsdag a.s. de uiteindelijke notitie over de beslissingsstructuur worden ingebracht 

• De heer Gelber merkt op dat van de hand van de heer Roet een lange brief met diverse 
vragen bij Joop Sanders is binnengekomen over Cadsu II. De heer Gelber vraagt of 
iemand deze brief gaat beantwoorden. Afgesproken wordt dat Joop Sanders deze brief zal 
beantwoorden en in deze brief Roet de suggestie zal doen bij Chaia Brasz zijn licht op te 
steken. 

• De heer Gelber merkt op dat onderaan de het platform staat, dus een teveel. 
Pagina 3: 
• Geen opmerkingen, een en ander staat nog op de agenda voor de huidige vergadering 
Pagina 4:   
• De heer Spaans vraagt of de oprichting van de stichting nog steeds volgens planning gaat. 

De heer Wurms stelt voor de oprichting een week uit te stellen. Dat hoeft overigens 
startdatum van 17 november niet in gevaar te brengen.  

• M.b.t. de internetsite wordt afgesproken dat deze wel op de geplande datum de lucht in zal 
gaan maar wel met een disclaimer. De heer de Bock twijfelt of de site dan wel al de lucht 
in zou moeten gaan omdat het een zeker risico met zich meebrengt en het mogelijk de 
druk van de ketel haalt. Volgens de heer Dona geeft het feit dat de site de lucht in gaat 
juist druk op de ketel, bovendien zijn alle relevante zaken al vastgesteld. De heer de Bock 
zou toch willen wachten tot de voorzitter bekend is. De heer Wurms vindt dat er geen 
vertraging mag optreden. Het vinden van een voorzitter is lastig door interne problemen . 
Als noodvoorziening bestaat de mogelijkheid een voorlopig bestuur te benoemen.  
 
De heer Wurms stelt vast dat de conclusie is dat er op korte termijn een voorzitter en 
bestuur benoemd moet worden en spreekt de hoop uit dat vertraging uit den boze is. 

• Punt 10, komt aan orde bij punt 10 van de huidige vergadering. 
Pagina 5: 
• De heer Gelber vraagt zich af of het gehele Platform op 31 oktober a.s. bij de vergadering 

van de ZBO i.o. moet zijn. De heer Dona merkt op dat het platform overleg wil met het 
volledige ZBO i.o. over alle openstaande punten, en dat het daarom handig zou zijn dit te 
koppelen aan de vergadering. Mevr. Mahn vraagt zich af of er nog openstaande punten 
zijn of dat deze alleen nog in de perceptie van Platform bestaan. 

• Afgesproken wordt het platform uit te nodigen aansluitend op de vergadering van 31 
oktober a.s. Vanwege de benodigde capaciteit van de vergaderruimte wordt  afgesproken 
dat beide vergaderingen (de bestuursvergadering met aansluitend de vergadering met het 
Platform) zal plaatsvinden ten kantore van KPMG (Churchilllaan 6, mevrouw Mahn zal 
aan alle betrokkenen nog een routebeschrijving mailen) 

 
De heer Gelber merkt op dat de heer Roet nog meerdere opmerkingen had ten aanzien van de 
notulen. De notulen worden vervolgens vastgesteld, behoudens de opmerkingen van de 
heer Roet. 
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Ad 2: Ingekomen stukken en mededelingen 
Ingekomen stukken 
• Sollicitatiebrieven (deze worden aansluitend op de bestuursvergadering behandeld) 
• Verslag behandeling Tweede Kamer (hiervan zullen kopieën gemaakt worden) 
Mededelingen 
• Afgelopen week hebben diverse gesprekken plaatsgevonden: 

• Registratiekamer: mogelijkheden voor actieve aanschrijving zijn iets ruimer dan 
verwacht (de heer Dona merkt op dat het altijd netter is dat de vereniging haar eigen 
leden zelf aanschrijft dan wanneer de ZBO dit doet). Er moet een privacy reglement 
worden opgesteld. Dit reglement moet wel bij de Registratiekamer worden neergelegd, 
maar wordt niet getoetst. Mevrouw Mahn heeft al een reglement opgesteld. Dit zal, 
alvorens het bij de Registratiekamer neergelegd wordt, op de volgende 
bestuursvergadering worden vastgesteld. 

• BPR: dit bezoek heeft veel informatie opgeleverd over allerlei soorten 
bevolkingsregisters. Bovendien is documentatie verkregen over de geldigheid van 
diverse identificatiebewijzen Mevrouw Mahn merkt op dat ze a.s. vrijdag een afspraak 
heeft met de Gemeente Amsterdam i.v.m. de mogelijke grote toevloed van aanvragen. 
De Gemeente Amsterdam heeft op haar internetsite gezinsbewijzen opgenomen, dit is 
mn. van toepassing bij grootouderonderzoek (www.gemeentearchief.amsterdam.nl) 
De heer Gelber vraagt of ook gedacht is aan de archieven van de vreemdelingen 
politie.  

• Er is verder een verhelderend gesprek geweest met het Ministerie van Buitenlandse 
zaken. Er is een indeling gemaakt naar belangrijkheid:  
1. Landen met een steunpunt van PUR. Er wordt bekeken hoe dit steunpunt kan 

worden ingeschakeld 
2. Landen met een redelijke concentratie, maar geen steunpunt. Hier wordt het 

contact met de ambassade onderzocht en bekeken welke rol zij kan spelen 
3. Landen met een lage concentratie. Hier zal info naar de ambassades worden 

gestuurd. 
Hiervoor zal Esther Koedam een inhoudelijk plan maken, aangaande het opbouwen 
van een netwerk en het onderhouden van contacten met de contactpersonen en het over 
en weer informeren 

• De heer Spaans geeft aan vorige week met de heer Becker (?) van het WJC te hebben 
gesproken  Het WJC graag informatie over de ontwikkelingen. Toegestuurde info wordt 
binnen het WJC rondgestuurd. Het WJC wil absoluut geen actieve rol spelen in de 
feitelijke uitvoering. Dit wordt verstandig gevonden. Het bestuur van de ZBO i.o. besluit 
dat het WJC volledig geïnformeerd moet worden en dat zij op deze wijze gaarne zal 
samenwerken met het WJC. De heer Dona geeft aan dat hij graag contact wil hebben met 
het WJC om te onderzoeken of er nog wat gedaan kan worden in de USA 

• De heer Dona heeft een gesprek met de heer Flim gehad, 
Uitgegane stukken 
• De heer Dona heeft aan het Ministerie van Financiën een nieuw voorschot gevraagd en 

een overzicht gegeven van de reeds gemaakte kosten (Fl. 274.000,-) 
• De heer Dona vraagt of de voortgangsverslagen wel voldoende worden verspreid. Dit 

blijkt het geval te zijn. Volgens afspraak worden de notulen niet verder verspreid dan 
onder de direct betrokkenen. 

• De heer Spaans informeert naar de netto-netto discussie (dit komt in punt 10 aan de orde). 
De heer Dona geeft aan dat zoals het in het voortgangsverslag 4 staat het klopt. 

 
Ad 3: De procedures op hoofdlijnen 
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• De heer Dona merkt op dat dit punt hier verder niet besproken hoeft te worden. Het was 
een zogenaamd “pieppunt”. Dit punt was eerder al vastgesteld, met de restrictie dat nog 
een week kon worden gereageerd. Er is echter de afgelopen week niets gemeld en dus is 
dit punt akkoord. 

 
Ad 4: Het uitkeringsreglement 
• De heer Dona merkt op dat ook dit punt hier verder niet besproken hoeft te worden. Het 

CJO is akkoord behoudens een enkel detail en het punt m.b.t. de verwervingskosten. Het 
Platform Israël heeft een mail gestuurd waarin zij zich akkoord verklaart. Ook de 
Adviescommissie is akkoord. 

• Mevrouw Mahn  vraagt wat nu de allerlaatste versie is. De heer Dona zal De heer Numann 
vragen de laatste versie op te sturen. (dit is de versie van 21 sept) 

• Het CJO acht het van belang dat het punt van de verwervingskosten erin komt omdat zij 
van mening is dat zij anders afhankelijk is van wat het Ministerie van Financiën erkent als 
verwervingskosten. Het CJO wil de garantie dat zij niet met een deficit blijft zitten. De 
heer de Bock geeft aan dat in de beleving van het Ministerie van Financiën nooit eerder is 
gesproken over de verwervingskosten en dat deze nu uit de lucht komen vallen. Het 
ministerie heeft geen begroting gezien en kan deze kosten dan ook niet verantwoorden 
naar de Rekenkamer. Volgens de heer Wurms heeft het element van de verwervingskosten  
vanaf het begin in de statuten gestaan. Volgens de heer de Bock had dit alleen betrekking 
op de uitvoeringskosten. Het CJO geeft aan dat zij de verwervingskosten heeft 
voorgefinancierd met de verwachting dat deze vergoed zouden worden en dat zij zelf geen 
middelen heeft deze kosten te dekken. De bepaling m.b.t. de verwervingskosten is uit de 
statuten gehaald. Het standpunt van het CJO is dus dat de verwervingskosten niet uit de 
lucht komen vallen omdat ze aanvankelijk in het reglement stonden.  
Afgesproken wordt dat er overleg zal plaatsvinden tussen het CAP en het Ministerie van 
Financiën. Het deel van de verwervingskosten dat niet vergoed zal worden door het 
Ministerie bijvoorbeeld door opname in de uitvoeringskosten, zal ten laste komen van de 
private gelden. Het bedrag zal in ieder geval niet ten laste komen van de uitkeringskosten. 
Bovenstaande betekent dat er de passage over de verwervingskosten in ieder geval moet 
worden opgenomen in het uitvoeringsreglement m.b.t. de private gelden. (indien 
Financiën akkoord gaat met rechtstreekse vergoeding van het publieke deel) De heer 
Gelber merkt op dat de heer Numann dit moet weten. De heer Dona zal contact met hem 
opnemen, de heer van Dongen ziet hij morgen. 
 De heer Wurms merkt op dat ook aan de statuten van de Shoa-stichtingen wordt gewerkt, 
en dat deze door de heer Sanders en de heer Numann binnenkort worden afgerond. Spaans 
vraagt of er in de brochure niet nog een zin kan worden opgenomen m.b.t. deze 
stichtingen en individuele claims. De heer Gelber merkt op dat op de eerstkomende CJO-
vergadering de namen en adressen van de stichtingen worden vastgesteld. Mevrouw Mahn 
geeft aan dat dit te laat is voor het drukwerk. Als dat zo is moet verwezen worden naar de 
internetsite. 
 De heer Gelber merkt tenslotte op dat er in de brochure geen goede-doelen-lijst komt te 
staan. 

 
Ad 5:  “Nog te doen”-lijst 
• Punt 1.1: de heer Gelber geeft aan dat dit is afgerond. De heer Dona vraagt of er i.v.m. de 

ZBO-status nog speciale maatregelen genomen moeten worden. Volgens de heer de Bock 
is dit niet het geval, maar hij zal dit checken. De Kamervragen zijn gisteren naar de 
minister gegaan, maar de antwoorden hebben geen invloed meer. (intussen is gebleken dat 
de Eerste Kamer voor het verstrijken van de termijn zich toch gemeld heeft) 
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• De heer Gelber vraagt wie het reglement schrijft voor de Commissie van Bezwaar. Dit 
doet van Dongen. De heer Dona merkt op dat de heer van Dongen 3-4 weken geleden 
gevraagd is dit te doen. De heer Spaans merkt op dat er haast bij is. Vanaf 17 november 
moet het publiek een antwoord kunnen krijgen op de vraag hoe de bezwaarprocedure 
werkt. 

• De heer Wurms merkt op dat de private stichtingen de ZBO onvoorwaardelijk zullen 
volgen voor wat betreft de bezwaarprocedure en de brochure. 

• Punt 2: Stichting Marorgelden Nederland en Stichting Marorgelden Israël 
• Punt 3:  “kan even wachten” veranderen in “is in behandeling”. Er wordt nl. al wel over 

gesproken. 
• Punt 8: De heer Spaans merkt op dat het wenselijk is de hoogte van de unit in de brochure 

op te nemen en dat daarom de hoogte van de unit op korte termijn bekend moet zijn. Het 
CJO is het hiermee eens. Er was een oplossing gevonden, maar deze bleek in de praktijk 
niet te kunnen. Zij merkt echter op dat er nog verschillende stromingen zijn, waardoor een 
substantieel verschil kan ontstaan in de omvang van de uiteindelijke unit. Het gaat om de 
reservering voor het  effecten-rechtsherstel. De vraag is nog hoeveel te reserveren: het 
gehele bedrag of 50%. De verzekeraar zegt het gehele bedrag. De heer de Bock merkt op 
dat er nog een brief van het ministerie van financiën komt m.b.t. het waarborgfonds. Hij 
merkt op dat de heer Hoek heeft gezegd dat je niks aan deze kaarten hebt en zal ervoor 
zorgen dat het Ministerie van Financiën dit op papier zet. 

• De heer Wurms geeft aan dat het uit te keren bedrag tussen de Fl. 10.000,- en fl. 14.000,- 
ligt in de eerste ronde. Dit wordt door de aanwezigen nog te globaal gevonden. Op de 
uiterste deadline voor het drukwerk moet het bedrag bekend zijn zodat het genoemd kan 
worden in de brochure. De heer Dona zal de uiterste datum voor het drukwerk doorgeven. 

• Punt 1.10:. De heer Dona geeft aan dat voor Nederland en Israël het communicatieplan al 
goed is uitgewerkt, maar dat het voor andere landen nog te algemeen is. De heer Dona 
heeft aan de heer Zeilstra doorgegeven dat het communicatieplan voor deze landen nog 
verder gedifferentieerd moet worden. De heer Wurms zegt te hopen dat er begin volgende 
week een definitief communicatieplan ligt. Er zal massief gestart worden in Nederland en 
Israël zodat daar alle belanghebbenden in een week het kunnen weten. In de USA zal ook 
tegelijkertijd gestart worden (. Mevrouw Mahn wil graag weten wanneer exact gestart zal 
worden  omdat er dan ook ‘s avonds personeel aanwezig moet zijn. De heer Gelber merkt 
op dat in de omgeving van Antwerpen veel kandidaten voor een uitkering wonen. Ook in 
een Antwerps blad (de Gazet van Antwerpen) zou geadverteerd moeten worden. 

• De helpdesk- en steunpuntfuncties in het ZBO lopen nog wat achter op schema. Mevrouw 
Koedam is deze week aan het opzetten hiervan begonnen. 

 
Ad 6: Profiel Kamer individuele uitkeringen (CJO) 
Dit is behandeld. Binnenkort komt er een definitief voorstel van het CJO. 
 
Ad 7: Notitie samenhang diverse stichtingen en coördinatie oprichtingswezen 
De heer Dona geeft aan dat dit nog komt, morgen heeft hij een afspraak met de heer van 
Dongen. 
 
Ad 8: Offerte ING 
Dit was een pieppunt. Niemand heeft gereageerd, dus is het nu akkoord 
 
Ad 9: Verdere juridische uitwerkingen ZBO 
• Deze zijn besproken De heer Gelber merkt op dat hij graag een organisatieschema of iets 

van dien aard zou willen hebben. De heer Dona zal dit verzorgen.  
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• De heer Dona heeft een e-mail ontvangen van de heer Roet met de vraag waar alle kamers 
van de stichting voor nodig zijn. 

• Mevrouw Mahn vraagt of de brief m.b.t. de 20 gulden-optie is verstuurd door het CJO. De 
heer Gelber antwoordt dat dit niet het geval is omdat er afgelopen maandag nog discussie 
over was. 

 
Ad 10: Afspraken met Financiën over de begroting 
• De heer Dona schat in dat de kosten voor het communicatieplan lager zullen uitvallen dan 

begroot. Over de kosten van de helpdeskfunctie valt nog weinig te zeggen. De heer Dona 
stelt voor de posten waar nog weinig over te zeggen valt op dit moment nog buiten 
beschouwing te houden en de rest te financieren met voorschotten. 

• M.b.t. de vermogenstoets kan het CJO zich vinden in een termijn van 5 jaar. Er moeten 
nog wel een aantal aspecten worden besproken met de heer van Maanen, met name de 
datum waarop de 5-jaren termijn ingaat 

 
Ad 11: Bureauontwikkelingen waaronder personele zaken 
• Vorige week is Regina Gruter aangenomen, deze week Renate Hartemink.  
• Er is meubilair besteld, dat deels deze week nog zal worden afgeleverd, en er zijn diverse 

artikelen besteld.  
• Er zijn verder offertes aangevraagd voor o.a. de automatisering, telefonie, 

kantoorapparatuur en verzekeringen 
 
Ad 12:  Rondvraag 
• De heer Gelber vraagt hoe het zit met de overheveling van het schrijven van de brochure 

naar KPMG. Hoe zit het met de kosten van het meerwerk. KPMG zal daar inzicht in 
geven.  

• De heer Gelber vraagt verder hoe het staat met de coördinatie van de brieven van 
individuen die nu nog verspreid liggen over verschillende instanties. De heer Dona geeft 
aan dat mevrouw Koedam deze zal gaan verzamelen Deze mensen moet een antwoord 
krijgen. 

• De heer Dona vraagt zich af of het zinvol is alle tussenversies van het reglement en 
statuten bewaren. Dit wordt door de aanwezigen als zinvol gezien, omdat dat dan er later 
iets is waarop teruggevallen kan worden, ook bij eventuele gerechtelijke procedures. De 
heer de Bock merkt op dat de landsadvocaat alle versies nog volledig heeft. Van offertes 
e.d. zal alleen de laatste versie steeds worden gearchiveerd. 

• Mevrouw Mahn merkt op dat de helpdeskmedewerkers meer informatie nodig hebben 
m.b.t. individuele claims. De heer Dona geeft aan dat mevrouw Koedam zal dit uitzoeken. 

• De heer Spaans wil afspreken wie wanneer op de conceptbrochure reageert. Afgesproken 
wordt dat de brochure niet aan nieuwe instanties zal worden voorgelegd en dat de 
doelstelling is dat de brochure a.s. maandag naar Sanders & Zeilstra zal gaan. Input van 
het bestuur is niet meer nodig.  

• De volgorde van presentaties m.b.t. de vergadering van a.s. maandag is: 
• Hans Dona, 15 minuten 
• KPMG, 20 minuten 
• Sanders & Zeilstra, 20 minuten 
 
 


