
Memo van de vergadering van STICHTING PLATFORM ISRAEL  
d.d. 28 december 2003 
 
Inleiding 
 
1. a. In oktober 2002 heeft Stichting Maror Overheid besloten om naar Israel te komen om 
haar positie betreffende de oprichting van Kamer III uit te leggen en heeft zij daarbij het 
geven van uitleg over de individuele Maroruitkering en alle ontvangers daarvan, als 
"hefboom" gebruikt. 
 1. b. De Stichting Maror Overheid heeft besloten om deze uitleg te geven zonder 
samenwerking met de Stichting Platform Israel, de oprichters van Stichting Collectieve 
Maror Israel en haar Kamer III. 
  1.c. In Israel is een bijeenkomst bijeen geroepen in een 5 sterren hotel. Voor deze 
vergadering zijn 2 leden van het bestuur en de directeur van Maror Overheid 
overgekomen. De vergadering duurde ongeveer drie uur. Voor transport werd gezorgd 
door het huren van autobussen van over het hele land. Lunch in het hotel werd aan iedere 
deelnemer aangeboden. 
 
2. a. De Stichting Maror Overheid heeft ten behoeve van de uitnodiging gebruik gemaakt 
van het adressenbestand, dat zij verkregen heeft uit de database van de individuele 
aanvragen vanuit Israel, (het zij vermeld dat de verplichting van de Stichting Maror 
Overheid om het namenbestand alleen te gebruiken voor uitkeringen is overtreden) 
2. b.  Alle kosten voor deze uitleg, inclusief, reizen, overnachtingen in luxe hotels, dag- 
en/of vacatiegelden etc. zijn in rekening gebracht bij de Nederlandse regering.  
2.c. De Stichting Maror Overheid heeft de kosten van het bovenstaande niet gepubliceerd. 
 
3. In Nederland waar verreweg het grootste deel van de ontvangers van de individuele 
Maroruitkering woont, heeft geen informatie bijeenkomst voor uitleg aan het publiek 
plaatsgevonden. 
 
4.a. Voor, tijdens en na het voorlichting bezoek, zoals hierboven beschreven, hebben de 
voorzitter, de heer R. Van der Heijden en mevrouw R. Spier, leden van het SMO bestuur, 
gezocht naar kandidaten voor het oprichten van stichtingen die mogelijk invloed zouden 
kunnen hebben op de besluitvorming van Kamer III. 
4.b. Deze gedelegeerden vanuit Nederland hebben persoonlijke relaties gebruikt voor het 
oprichten van onder 4.a bedoelde stichtingen.  
 
5.Stichting Maror Overheid wenste een organisatie te vinden voor het bemiddelen van 
gelden ten gunste van de Nederlands-Joodse gemeenschapsleden die niet 
vertegenwoordigd zouden zijn door de bestaande stichtingen, met andere woorden voor 
personen of organisaties die geen aanvragen kunnen doen voor de collectieve gelden 
aangezien zij niet zonder winstoogmerk zijn. 
 
6. Leden van het bestuur en staf Stichting Maror Overheid achtten het tot de dag van 
vandaag niet nodig om de Stichting Platform Israel hun familierelaties in het bestuur van 
Jahav onder de aandacht te brengen.  
 
7. De Stichting Platform Israel stelt vast dat het nooit de bedoeling is geweest, noch 
voorzien was dat stichtingen opgericht zouden worden als bemiddelaars en vervolgens lid 
zouden kunnen worden van Kamer III. 
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8.a. Het bestuur van de Stichting Platform Israel stelt dat de Stichting Maror Overheid 
geen zekerheden geeft noch zekerheden heeft willen stellen, over de besteding van de 
gelden die door de bemiddelaars voor derden worden aangevraagd. 
8.b. Her bestuur van de Stichting Platform Israel stelt dat er geen zekerheid is dat 
organisaties die aanvragen doen voor derden de hun toegekende bedragen in haar 
totaliteit en zonder overhead en/of winst doorsluizen naar de begunstigden van de 
projecten. 
 
Benodigde stappen 
 
9.  De Stichting Platform Israel eist van de Stichting Maror Overheid  
9.a. dat zij onmiddellijk de vereisten stappen onderneemt opdat bestuursleden van 
aanvragende organisaties geen persoonlijke financiele voordelen hebben van de 
aangevraagde Marorgelden voor en/of via hun stichting.  
9.b. dat onmiddellijk stappen ondernomen zullen worden die volledige zekerheid geven 
dat in geval van projecten ingediend voor derden het totale uitkeringsbedrag wordt 
gebruikt voor het aangevraagde doel en dat geen bestuurslid van welke organisatie dan 
ook direct of indirect enige financiele winst of inkomen zal hebben van het betreffende 
project. 
9.c.  dat de vereiste juridische stappen benodigd voor het uitvoeren van paragraaf  9.a. en 
paragraaf  9.b. genomen worden nog voordat enige uitkering verricht wordt.  
 
Functioneren van Kamer III van Stichting Maror Overheid 
 
10 Het bestuur Stichting Maror Overheid heeft het bestuur Stichting Platform Israel laten 
weten dat Kamer III uitstekend functioneert. 
 
Taken/Budget van de Stichting Maror Overheid in 2004 
 
11.a. De Stichting Platform Israel stelt vast dat de drie rondes van individuele uitkeringen 
achter de rug zijn. 
11.b. In 2004 is de enige taak van de Stichting Maror Overheid om marginaal te toetsen 
de verdeling van 50% van de collectieve Joodse restitutiegelden. 
11.c. Het budget van Stichting Maror Overheid voor het jaar 2004 is 3.840.000 Euro.  
11.d. Het budget houdt in o.a. het volgende: voor verdelen van collectieve gelden is voor 
Kamer II (te verdelen ongeveer 21 miljoen Euro) geplanned 225.00 Euro. Voor Kamer III 
(te verdelen ongeveer 7 miljoen Euro) is eveneens 225.000 Euro gebudgetteerd. 
 
11.e.1 Het SMO bestuur heeft 205.000 Euro gebudgetteerd voor reis- en bestuurskosten 
11.e.2. voor Personeel kosten staat 380.000 Euro op het budget 
11.f.. De Stichting Maror Overheid heeft 7 bestuursleden 
 
ter vergelijking: 
 
11.g.1. Het Internationale Humanitaire Fonds (IHF) heeft 7 bestuursleden en een 
adviesraad van 11 leden 
11.g.2. Het IHF is verantwoordelijk voor uitkeringen van 24miljoen Euro, die uitgekeerd 
worden voor humanitaire projecten buiten Nederland en Israel. 



11.g.3. Het budget van het IHF is 300.000 Euro, de actuele uitgaven ongeveer 210.000 
Euro 
 
Rechtzetting 
 
12.  De Stichting Platform Israel stelt vast dat in het gestelde door de directeur van Maror 
Nederland, dat het Ministerie van Financien verzoekt of leden van de Nederlandse 
Ambassade aanwezig mochten zijn tijdens het overleg van de SPI met de heer Fred 
Ensel, vice-voorzitter SMO, niet de waarheid is. Het omgekeerde is juist: de Stichting 
Maror Overheid heeft aan het Ministerie van Financien verzocht aan leden van de 
Nederlandse Ambassade aanwezig te zijn bij deze vergadering. 
 
"De Marginale Toets" 
 
13. De Stichting Platform Israel stelt vast dat het bestuur van de Stichting Maror Overheid 
in Nederland zich niet houdt aan de haar opgegeven taken. Voor “marginale toets” worden 
twee gedelegeerde gestuurd naar elke vergadering van Kamer III. Dit ondanks het besluit 
dat de Nederlandse ambassade in Israel de Nederlandse regering vertegenwoordigt als 
waarnemer.  
 
14. Het voorstel gedaan door de voorzitter van de Stichting Platform Israel, tevens 
bestuurslid Stichting Maror Overheid, aan de Stichting Maror Overheid om bestuursleden 
en haar directeur te laten deelnemen via telefonische vergadering en zo de hoge reis- en 
verblijfkosten te sparen, meteen van de tafel is geveegd.  
 
Hieraan mag toegevoegd worden dat elke vergadering wordt opgenomen op bandjes en 
daarvan tevens een integrale tekst wordt geprint. Bovendien worden verkorte notulen in 
twee talen opgesteld. Dit zou toch genoeg mogelijkheden moeten geven aan directeur en 
bestuur om  “toezicht”  te houden met minimale kosten.  
Het is natuurlijk juist om te constateren dat alle kosten betaald worden door de 
Nederlandse regering en niet ten koste gaan van de Nederlands Joodse gemeenschap in 
Nederland of in Israel. 
 
Waardering 
 
15. De Stichting Platform Israel spreekt haar waardering uit, voor de heer H.Markens, ex 
voorzitter CJO en lid van het bestuur van de Stichting Maror Overheid voor zijn 
inspanningen gedaan om het meningsverschil op vredige wijze op te lossen. 
 
Overwegingen die leiden tot het aannemen van Jahav.  
 
16. De vraag die staat voor het bestuur van de Stichting Platform Israel betreffende het 
lidmaatschap van Jahav in Kamer III is het beste gesteld door de gemailde bevestiging 
door de heer Fred Ensel, vice-voorzitter SMO, van het bekende gezegde uit de financiele 
wereld: "het is slikken of stikken" 
 
18. De Stichting Platform Israel kan en wil niet op zich nemen om Jahav af te wijzen en 
hiermede in de kaart te spelen van leden van het bestuur de SMO die geïnteresseerd zijn 
om het verdelingsproces te vertragen.  
 



19. Het bestuur van de Stichting Platform Israel besluit hiermede om aan de Algemene 
Vergadering van de Stichting Platform Israel op 18 januari 2004 voor te stellen om een 
Jahav gedelegeerde als bestuurslid in Kamer III aan te nemen, indien nog voor deze 
vergadering het beschrevene in paragraaf 9 is schriftelijk bevestigd. 
 
Kennisgeving 
 
20. Stichting Platform Israel zal deze memo ter kennis brengen aan de bestuursleden van 
de Stichting Maror Overheid en haar Kamer III. 
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  




