
NOTITIE 
 

Aan : Bestuur SMO  

CC : Ilana Braaf, voorzitter Kamer III  

Van : R.M. van der Heijden  

Datum : 5 januari 2004 

Betreft  :  Kamer III/Jahav   
 
Geachte bestuur, 
 
Op 28 december 2003 heeft het bestuur SPI de deelname van Jahav aan Kamer 
III goedgekeurd behoudens bekrachtiging door de ALV van SPI op 18 januari 
a.s. en een aan het bestuur SMO gestelde voorwaarde (zie punt 9 van het op 
30 december jl ontvangen "Memo" van SPI). 
 
Voorafgaand aan de vergadering van Kamer III op 1 januari 2004 vond er een 
kort overleg plaats tussen de voorzitters SMO en Kamer III. 
 
Een vertegenwoordiger van Jahav nam voor de eerste keer deel aan de 
vergadering. Bij de opening van deze vergadering meldde de voorzitter dat 
"Jahav's membership was authorized" en dat zij dus kon deelnemen aan de 
vergadering echter zonder te mogen stemmen. 
 
De voorzitter SMO merkte op dat "authorized" ook stemrecht inhoudt en 
schetste de onwenselijke gevolgen van een niet volledige deelname van 
Jahav. In haar reactie meldde de voorzitter van Kamer III vervolgens dat 
Jahav ook kon stemmen, zij het dat alle beslissingen van Kamer III 
voorwaardelijk zouden zijn en eerst na bekrachtiging van de Jahav-benoeming 
door de ALV van SPI op 18 januari a.s. in de eerstvolgende vergadering van 
de Kamer door deze alsnog formeel geratificeerd zouden moeten worden. Zij 
achtte de kans zeer gering dat de benoeming van Jahav niet bevestigd zou 
worden, maar kondigde aan dat in dit negatieve geval de beslissingen van 
Kamer III genomen vanaf 1 januari 2004 niet rechtsgeldig zouden zijn. Na 
een korte schorsing nam de voorzitter SMO hier genoegen mee nu Jahav zonder 
beperkingen kon deelnemen aan het werk van de Kamer. 
 
In antwoord op de vraag van de voorzitter SMO wat zou gebeuren als de 
benoeming van Jahav op 18 januari niet zou worden bekrachtigd meende de 
voorzitter van Kamer III dat men dat tegen die tijd wel zou zien. 
 
De volgende vergaderdata van Kamer III zijn 8 en 15 januari 2004. 
 
 
R.M. van der Heijden 
 
 

Archief Philip Staal


