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Notulen van de SMO bestuursvergadering d.d. 20 september 2001 ten 
kantore van Bureau Maror, Casuariestraat 5, Den Haag. 
 
Aanwezig: R. van der Heijden, F. Ensel, M. Gelber, mw. R. Spier, A. Roet, H. Bril (waarnemer SIM), 
W.J. Huijssoon (MinFin), P. Spaans (KPMG), R. Israel (directeur), mw. B.S. Groen (verslag) 
 
Afwezig met bericht: H. Markens, Ph. Staal 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering om 18.30 uur en heet in het bijzonder de heer Roet welkom. Hij 
condoleert hem tevens nogmaals met het verlies van zijn schoondochter.  
 

2. Mededelingen 
a) Betaling SIM aan SMO 

De heer Israel deelt mee dat op verzoek van de SIM de specificatie in de factuur is 
aangepast. Hij verwacht begin volgende week ƒ 1 miljoen op de SMO-rekening te 
ontvangen. 
 
De heer Bril voegt hieraan toe dat  op 24 september a.s. in de SIM-vergadering de tekst 
nogmaals zal worden besproken. De heren Roet en Naftaniel hebben meegedeeld niet 
zonder meer te zullen betalen. Zij zijn van mening dat het geld is bedoeld voor uitkering aan 
gerechtigden en zij zullen KPMG verbieden dit geld aan de SMO over te boeken. Het is niet 
duidelijk of CJO KPMG inderdaad kan verbieden het geld over te boeken. 
 
De heer Ensel verbaast zich hierover. Immers, het geld had al bij de SIM moeten zijn. Hij 
hoopt dat het probleem snel zal worden opgelost. 
 
De heer Roet zal maandag a.s aanwezig zijn bij de CJO-vergadering. Volgens hem is er een 
scheiding tussen individuele en collectieve gelden en is het technisch onmogelijk het geld 
naar SIM te laten overboeken. Hij denkt dat er een soort Letter of Understanding moet 
worden opgemaakt om te komen tot een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden 
van zowel CJO als van SIM. Er was afgesproken dat de ƒ 1 miljoen zou gelden voor iedere 
uitgekeerde betaling. Het zou om finale kwijting moeten gaan. 
 
De heer Bril is van mening dat in vervolg op de uitleg van de heer Roet, zelfs na de CJO-
vergadering het onmogelijk zal blijken het geld over te boeken. 
 
De heer Roet is van mening dat SIM moet zorgen dat er een beheersprogramma komt. Er is 
immers nog ƒ 100 miljoen, die onder gebracht moeten worden in de Claimstichting van 
Effecten. 
 
De heer Israel denkt dat hierin het nadeel schuilt dat er een samenloop is van Stichting III en 
Kamer III. Deze zouden zoveel mogelijk gelijk moeten zijn aan Kamer II en Stichting II. Hij 
is van mening dat eerst de Kamers II en III moeten komen en daarna de Stichtingen II en III. 
 
De heer Bril herinnert eraan dat de SIM verantwoordelijkheid draagt voor het betalen van de 
uitkeringen aan de gerechtigden. 
 
De heer Huijssoon deelt mee dat de tweede en derde betaling inbegrepen zijn in de ƒ 1 
miljoen. Over de kosten voor de collectieve gelden moet overleg worden gevoerd. 
 
De heer Ensel vindt dat de zaken niet moeten worden gekoppeld. 
 
De heer Roet stelt voor dat een vertegenwoordiging van het SIM-bestuur 24 september a.s. 
aanwezig zal zijn bij de CJO-vergadering en dat de SIM de eigen vergadering uitstelt. 
 
 

Archief Philip Staal
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De heer Bril deelt mee dat dit niet mogelijk is, omdat dan zowel Kamer I als SIM een 
vergadering hebben. 
 
De heer Israel benadrukt dat de SIM het geld per 1 december 2000 reeds had moeten 
ontvangen, maar dat dit niet is gebeurd omdat er blijkbaar onvoldoendevertrouwen is en 
bovendien allerlei zaken gekoppeld worden die niets met elkaar te maken hebben. Het SIM-
bestuur heeft toegezegd te zullen betalen na aanpassing van de tekst van de specificatie van 
de factuur. Hij constateert dat er een vertrouwensbreuk ontstaat als het geld niet, zoals 
meerdere malen toegezegd, volgende week door SMO wordt ontvangen. Hij wil graag 
samenwerken, maar de samenwerking moet wel van twee kanten komen. 
 
De heer Ensel is 24 september aanwezig bij de SIM-vergadering en zal dit onderwerp 
bespreken. 
 
De voorzitter constateert dat de woorden van de directeur uit hoofde van zijn 
verantwoordelijkheid ontspringen. Hij stelt voor dat er in ieder geval nog vooroverleg zal 
plaatsvinden voor maandag a.s. om te proberen de zaken alsnog op te lossen. Indien 
maandag geen overeenstemming is, kan dinsdag worden overlegd. 
 

b) Kamer I / SIM 
De heer Gelber was aanwezig bij de Kamer I vergadering op 12 september. Het was een 
lange vergadering, waarbij veel werk is verzet en bijna alle voorliggende gevallen zijn 
afgehandeld. 
 
De heer Ensel is bij de Kamer I vergadering en de SIM-vergadering geweest op 13 
september. Hij was onder de indruk van de serieuze manier van behandeling van ieder 
separaat geval. Hierdoor krijgt iedere aanvrager de aandacht die hij verdient. 
Bij het SIM-bestuur is een omslag gekomen in het geduld met de achterliggende partijen. 
Het SIM-bestuur heeft onverdroten uitgesproken dat zij niet langer de speelbal wenst te zijn 
van CJO en SPI. 
 
De heer Israel vraagt wie van SMO-bestuur naar deze vergaderingen gaat als waarnemer. 
 
De heer Gelber is aangewezen als waarnemer en zal tijdig melden indien hij niet zal gaan. 
Er zal per keer iemand worden gevraagd zijn plaats over te nemen. 
 

3. Verslag van de SMO-vergadering d.d. 6 september 2001.  
De heer Ensel is onaangenaam verrast door een e-mail van de penningmeester van de SPI, de 
heer Richter, waarin deze reageert op conceptnotulen. Deze conceptnotulen worden immers 
slechts naar aanwezigen gestuurd ter lezing en correctie. Inmiddels had de heer Ensel zelf al de 
tekst aangepast. Deze staat dus niet in het officiële verslag. 
Als zelfs conceptnotulen breed worden verspreid alvorens de tekst is goedgekeurd en vastgesteld 
door het SMO-bestuur, voelt hij zich belemmerd in zijn bestuurslidmaatschap. 
 
De voorzitter heeft hierover overleg gehad en besloten dat conceptnotulen aan de directeur en de 
secretaris worden voorgelegd, die deze kwalitatief zullen beoordelen. Daarna worden de notulen 
naar de overige bestuursleden gezonden als concept. De volgende vergadering kunnen correcties 
worden aangebracht en wordt het verslag definitief vastgesteld en kan het worden verspreid. 
 
De heer Roet zegt dat de heer Richter buiten zijn boekje is gegaan, omdat duidelijke afspraken 
zijn gemaakt dat de penningmeester van SPI geen e-mails zal sturen naar SMO-bestuursleden. 
 
Het verslag wordt vastgesteld.  
 
Door de heer Elburg zijn per e-mail de volgende wijzigingen in het verslag aangebracht (deze 
wijzigingen zijn niet door de overige bestuursleden gezien en derhalve niet besproken): 
Pagina 1, punt 2a: .. Het andere bestuurslid… zin schrappen. 
Pagina 2, 2e regel, toevoegen: komen over… de gehele problematiek…. 
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Pagina 9, punt b, toevoegen: De heer Elburg vindt het opmerkelijk dat in Nederland geen verdere 
advertentiecampagne wordt gepland. Hij merkt op dat hij daarover verwonderd en bezorgd is, 
omdat uitgangspunt toch is zoveel mogelijk gerechtigden, waar ook ter wereld, te bereiken. Met 
alle macht moet worden voorkomen dat achteraf het verwijt komt:“ik wist er niets van”. 
 
Laatste regel van deze alinea: … zowel Nederland als  Israel…, vervangen door .. alle landen 
buiten Nederland, inclusief Israel….. 
 
Punt c, laatste zin:  .. Kamer II en Stichting II.. toevoegen: .. Stichting II enerzijds en Kamer III 
en Stichting III anderzijds…. 
 
Ook de heer Staal heeft per e-mail correcties doorgegeven, die te laat werden ontvangen en dus 
niet door het bestuur zijn besproken of goedgekeurd. 
 
Pagina 2, punt 3: Na eerste alinea toevoegen: De heer Staal merkt op dat er verschillende SMO- 
vergaderingen waren waar hij als enige vertegenwoordiger van Israel aanwezig was. 
 
Pagina 4, punt b: wijzigen: Bij teveel inspanning door KPMG moet er, terecht, extra worden 
betaald als het om niet-binaire aanvragen gaat. Nu kosten ook alle binaire aanvragen € 88. 
 
Pagina 5, punt e, 3e alinea: Het CJO zegt… vervangen door: de heer Roet zegt…. 
 
Pagina 10, eerste alinea vervangen door: De heer Staal vraagt of in de post ‘reiskosten’ ook de 
reizen van de heren Cohen en Staal zijn inbegrepen, omdat deze reiskosten door de SMO in 
Nederland worden betaald. Ook de kosten voor inleenpersoneel, waaronder de heer Leezer, vindt 
hij, omgerekend per dagkosten, bijzonder hoog.  
 
Punt 9, 5e alinea toevoegen: De heer Staal merkt op dat hier met twee maten gemeten wordt: een 
voor Israel en een voor Nederland. De SPI is van mening dat alleen leden van de SPI als 
afgevaardigden vanuit Israel in de SMO en SIM kunnen zitten, terwijl Nederland vindt dat 
iemand, als men lid is van SIM- of SMO-bestuur uit de CJO moet treden. 
 
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
19: De heer Huijssoon heeft bij MinFin nagekeken welke facturen zijn binnengekomen. Dit zijn 
meerdere  met betrekking tot de oprichting SMO, die een totaalbedrag vormen van ongeveer  
ƒ 400.000 tot ƒ 400.000. 
20: De heer Gelber heeft de ZBO-begroting ter beschikking van het Bureau gesteld en hier wordt 
naar gekeken. 
21: De brief naar de Stuurgroep is inmiddels verzonden. 
22: Blijft op de lijst. 
23 en 24 komen bij agendapunt 5 terug ter bespreking. 
25: De heer Gelber heeft dit nagekeken en gezien dat de heer Markens door het CJO is benoemd 
als plaatsvervanger maar niet als zodanig als vervanger van de heer Polak, die al geen deel meer 
uitmaakt van het bestuur. De heer Markens is derhalve plaatsvervanger van niemand. De heer 
Gelber vraagt zich af of het bestuur opnieuw moet worden uitgebreid tot zeven leden. 
De heer Van der Heijden zal met CJO overleggen en hen verzoeken namens hen een bestuurslid 
te benoemen. 
Mevrouw Spier vraagt de voorzitter te benadrukken dat er geen ‘dubbele petten’ moeten zijn. 
CJO wil dit ook niet. De heer Wurms is daarom niet toegetreden tot het SMO-bestuur. 
Bestuursleden in Nederland hebben afgesproken niet in besturen van twee organisaties 
gelijktijdig plaats te nemen. 
26: De heer Gelber heeft telefonisch contact gehad met de heer Croon, die niet blij was met het 
voorstel. Het wachten is op een factuur.  
 
De actiepuntenlijst wordt vastgesteld. 
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4. Ingekomen / uitgegane stukken 
Managementrapportage:  
De heer Spaans deelt mee dat alles volgens planning verloopt. Er is nog geen effect merkbaar in 
vervolg op de tweede ronde publiciteit, maar dat is ook niet echt mogelijk. 
 
De heer Roet is van mening dat een campagne in Nederland noodzakelijk is. Misschien moet de 
voorzitter persoonlijk een oproep doen dat gerechtigden zich alsnog melden. 
 
De voorzitter stelt voor de heer Van Luijken te laten kijken naar het nut en de noodzaak van een 
persconferentie en ook van een eventueel te verzenden brief.  
 
De heer Israel vraagt het bestuur een afweging te maken of de besteding opweegt tegen 
waarschijnlijk zeer weinig extra aanvragen. 
 
De heer Spaans constateert dat voor belanghebbenden bijna 100% is gehaald, maar dat er 
ongeveer 7.000 plaatsvervangers zijn, die niet hebben aangevraagd. 
 
De heer Gelber vermoedt dat veel plaatsvervangers geen verwantschap met dit onderwerp hebben 
en daarom niet willen aanvragen. Hij stelt voor dat een campagne via de radio wordt gevoerd, 
omdat daarmee een groter bereik is dan met kranten. 
 
Besloten wordt dat de voorzitter met de heer Van Luijken zal overleggen en hem vragen een 
voorstel te doen over hoe zoveel mogelijk mensen in zo kort mogelijke tijd kunnen worden 
bereikt, mede vanwege de einddatum van 31 december 2001. 
 
De heer Israel meldt dat de tweede ronde publiciteit in de eerste week september is begonnen en 
goed loopt. Jammer is dat in de advertentie in Israel de datum van 20 december is genoemd. De 
datum van 31 december geldt voor de hele wereld als einddatum en dus ook voor Israel. Hij heeft 
de verantwoordelijken hierop aangesproken. 
 

5. Mededelingen Bureau 
a) Voortgang gesprekken met MinFin 

De directeur meldt dat gesprekken met MinFin in goede verstandhouding verlopen. Er is 
soms verschil in benadering, waarbij het gaat om enkele tonnen. Aan de inspannings-
verplichting van 75% is inmiddels wel voldaan, maar een van de geschilpunten is wat er 
moet gebeuren met de overige 25%.  
Gesproken wordt nog over de begroting voor 2002 en het bedrag dat voor de voorbereiding 
en uitvoering van Kamers II en III op de begroting staat. Duidelijk is dat de ƒ 600.000 
onvoldoende is. Het is de bedoeling in de komende weken een nieuwe begroting op te 
stellen en overleg te voeren over andere posten op de begroting. 
 
De heer Roet meldt dat Beth Juliana in Israel zich al heeft gemeld met het verzoek om geld 
vanwege een verbouwing. Door SPI wordt onderzocht of voor Beth Juliana nog 
toekomstmogelijkheden zijn om te bezien of de aanvraag in aanmerking komt voor 
positieven beschikking.  
 
De voorzitter vraagt de heer Roet of in Israel al criteria zijn geformuleerd voor  aanvragen 
bij Kamer III. 
 
De heer Roet zegt dat nu zo veel mogelijk onderzoek wordt gedaan om te bezien of 
organisaties in aanmerking kunnen komen bij de verdeling. Het is de bedoeling dat eind van 
dit jaar de voorbereidingen gereed zijn. Hij ziet het niet als probleem om bij MinFin om 
meer geld voor de uitvoeringskosten aan te kloppen, omdat vanaf het begin is gezegd dat het 
toegezegde bedrag hiervoor te laag zou zijn. 
 
De voorzitter is het hiermee eens, omdat moet worden gekeken naar de aard van de 
toentertijd gevoerde discussies, waarbij door MinFin ruimte werd geboden bij de 
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begrotingspost voor de uitvoeringskosten. 
 

b) Afhandeling Fase II formulieren door KPMG 
De heer Spaans geeft aan uit doelmatigheidsoverwegingen niet alle pro- en contra-
argumenten die in de laatste drie bestuursvergaderingen alsmede in contacten tussen hem en 
de heer Israel zijn uitgewisseld, te zullen herhalen. Naar zijn mededeling moeten er, 
gerekend vanaf 1 september jl., nog tenminste 3.100 beschikkingen op tweede-fase-
formulieren worden getroffen. Uit zijn managementrapportage blijkt immers dat er tussen 1 
en 20 september jl. 600 fase 2-beschikkingen hebben plaatsgevonden en dat nog 2.500 reeds 
ingediende claims in fase 2 moeten worden beschikt. Hij biedt aan deze 3.100 
beschikkingen niet te factureren. Dit betekent dat SMO in totaal ruim zes ton (te weten 
3.100 maal EUR 88  x 2,20371 NLG/EUR) minder in rekening gebracht krijgt dan 
verwacht. Hier bovenop komt nog het omzetbelastingvoordeel voor SMO. 
 
De heer Ensel meent dat hij degene is die een aantal keren tijdens bestuursvergaderingen op 
dit onderwerp is teruggekomen omdat hij van mening was dat het niet op een correcte 
manier werd afgehandeld door KPMG. Nu de heer Spaans bovenstaand prachtige aanbod 
heeft gedaan, complimenteert hij hem met de wijze waarop hij deze zaak heeft afgehandeld. 
 

6. Begroting Helpdesk Israël 
De penningmeester kon vandaag niet aanwezig zijn en derhalve wordt besloten dit onderwerp de 
volgende bestuursvergadering opnieuw te agenderen.  
 

7. Publiciteit en mediabeleid in 2002 
Dit onderwerp heeft tevens betrekking op de uitkeringen van de collectieve gelden. 
 
Besloten wordt dat de voorzitter de heer Van Luijken over dit onderwerp zal raadplegen 
De volgende vergadering wordt dit opnieuw geagendeerd. 
 

8. Einddatum 31 december 2001 
De einddatum heeft betrekking op alle aanvragen die tot dan binnenkomen.  
 
De heer Ensel is van mening dat alle aanvragen die na de einddatum binnenkomen speciaal 
moeten worden goedgekeurd ter afhandeling door KPMG. 
De heer Huijssoon wijst erop dat in de Algemene Wet Bestuur aandacht wordt gewijd aan hoe 
moet worden gehandeld bij het overschrijden van termijnen. 
 
Besloten wordt dat de einddatum van 31 december 2001 gehandhaafd blijft.   
  

9. Rondvraag 
De heer Roet deelt mee dat hij eind 2001 aftreedt als bestuurslid SMO en tegelijkertijd aftreedt 
als voorzitter SPI. Hij heeft voor aanvang van deze vergadering een constructief gesprek gehad 
met de voorzitter SMO. De heer Roet is verheugd dat de verhoudingen verbeterd zijn. Hij prijst 
de nieuwe directeur en verzoekt het bestuur de Helpdesk Israel volledig onder 
verantwoordelijkheid van de directeur te plaatsen.  
 
De voorzitter herinnert eraan dat dit altijd zo had moeten zijn. Wel moet worden gekeken naar 
wat de aansturing door de directeur nog kan zijn voor de resterende periode. Dit zal voornamelijk 
gelden voor de medewerkers bij de Helpdesk. Het Bestuur zal hierover een uitspraak moeten 
doen. 
 
De heer Roet zal CJO en SPI meedelen dat zij zich moeten houden aan de formule zoals deze is 
beschreven in het Uitkeringsreglement. 
 
De heer Ensel merkt op dat uiterlijk 31 december 2001 zal moeten worden besloten wat moet 
gebeuren met de verdeling van het overgebleven geld., 
 
De heer Gelber maakt zich zorgen over het ontbreken van de Claimstichtingen 14 maanden na 
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tekening met de Banken, want er is daar nog ƒ 75 miljoen. CJO en SPI zullen dit in orde moeten 
maken. Hij stelt voor de voorzitter hierover zijn voelhorens uit te steken bij CJO. 
 
De heer Ensel wil graag het maandelijks overleg met CJO nieuw leven inblazen. 
 
Afgesproken wordt dat de voorzitter met de heer Naftaniel zal bellen over de Claimstichtingen. 
  
Mevrouw Spier stelt voor het gehele CJO-bestuur uit te nodigen voor een bijeenkomst met het 
voltallige SMO-bestuur. 
 
De heer Israel zal een afspraak maken met het CJO voor de heren Van der Heijden, Ensel, Gelber 
en hemzelf voor het maandelijks overleg en de suggestie van mevrouw Spier ook overbrengen. 
 
De voorzitter vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot het Uitkeringsreglement van 
Kamer II en Kamer III door PRDF. 
 
De heer Israel meldt dat er een vragenlijst van PRDF is binnengekomen, welke eerst moet 
worden beantwoord. 
 
De heer Ensel meldt dat de Stuurgroep PIN/CJO momenteel criteria ontwikkelt. 
 
De heer Huijssoon wijst erop dat de formele kant, onder meer de besluitvormingsprocedure, door 
het SMO-bestuur moet worden besproken. 
 
Afgesproken wordt dat de vragenlijst van PRDF zal worden gelezen door het bestuur, waarna dit 
onderwerp zo snel mogelijk opnieuw zal worden geagendeerd. 
 
De heer Roet wijst erop dat de voorbereidingswerkzaamheden voor Kamer III in volle gang zijn 
en half oktober worden vervolgd. Hij zal het op prijs stellen indien de directeur hierbij aanwezig 
is. Mevrouw Spier zal namens het SMO-bestuur eveneens aan deze vergadering deelnemen. Er 
wordt eveneens afgesproken dat een bijeenkomst die rond half november is gepland zal worden 
bijgewoond door de voorzitter van de SMO, de heer Van der Heijden.  
 
De heer Gelber is bezorgd dat de Stuurgroep Kamer II zich te veel zal richten op het marktonder-
zoek dat momenteel wordt gedaan en wijst erop dat het opzetten van een uitkeringsreglement een 
bijzonder belangrijke zaak is. 
 
De heer Ensel denkt dat de Stuurgroep goed bezig is en dat ook het uitkeringsreglement door hen 
wordt behandeld. 
 
De heer Bril merkt op dat weliswaar volgens de heer Roet de ƒ 400.000 tekort op de SMO-
begroting een te verwaarlozen bedrag is, maar hij herinnert eraan dat bij de onderhandelingen 
over de begroting de BTW daar bovenop is gekomen.  
 
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging voor ieders inbreng om 
20.30 uur de vergadering. 


