Hendrika and Philip Staal
הנדריקה ופיליפ סטאל

Archief Philip Staal

OPEN BRIEF

Aan: De heer J. Fransman, Centraal Joods Overleg (Email: info@cjo.nl)
Sapir, 29 mei 2016
Re: Uw email van 29-05-2016 - Verkennend onderzoek besteding Maror-gelden in Israël
Beste Jaap,
Ik heb jouw email van vandaag met aandacht gelezen. Je schrijft:
Beste Philip,
Jammer dat je er zo tegen aankijkt en dat de self fulfilling prophecy is uitgekomen. Van onze kant kan ik
alleen maar zeggen dat wij naar eer en geweten gehandeld hebben om SAMO te kunnen opheffen.
Dank voor je medewerking. Het allerbeste gewenst.
Met vriendelijke groet, mede namens Ron
Jaap Fransman.

Hieronder mijn reactie op bovenvermelde email.
1. Voor alle zekerheid heb ik de betekenis van self fulfilling prophecy nog eens opgezocht. en ik
lees:
A self-fulfilling prophecy is a prediction that directly or indirectly causes itself to become true, by the very
terms of the prophecy itself, due to positive feedback between belief and behavior.

De door jou gebruikte term self fulfilling prophecy staat dus ver van de hierboven omschreven
uitleg. De feiten zijn:
2. Op 16 november 2015 schreef je een email, met o.a. een copy aan mij, die als volgt begint:
Beste mensen,
Later dan in de bedoeling lag, waarvoor excuses, ontvangen jullie hierbij de opdrachtbevestiging zoals deze
verstrekt is aan Ernst & Young (EY) voor het onderzoek naar de besteding van de Maror gelden in Israël.

De opdrachtbevestiging van Ernst & Young d.d. 16 november 2015 (p. 2) begint met:
Geachte heer Van der Wieken, geachte heer Fransman,
In vervolg op onze besprekingen van 23 oktober 2015 respectievelijke 30 oktober 2015 waarin u ons de
opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden in het kader van een
verkennend onderzoek naar de verdeling van de Maror-gelden in Israël, bevestigen wij met deze brief dat
wij deze opdracht graag aanvaarden. Deze brief is bedoeld om de voorwaarden en de doelstelling van de
aan ons verstrekte opdracht en de aard en beperking van onze dienstverlening te bevestigen.

Hieruit begrijp ik dat de opdracht een breder doel had dan alleen de opheffing van SAMO,
namelijk ook het onderzoek naar de besteding van de Maror gelden in Israël.
Reden dat ik bereid was mijn medewerking aan dit onderzoek te verlenen.
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3. In het interviewverslag EY/ Staal (p. 3) staat als opdracht:
“Het in kaart brengen van de relevante feiten en omstandigheden rondom de signalen van
mogelijke onregelmatigheden bij de besteding van Maror-gelden, mede te bezien in het licht van het door de
heer Boers c.s. uitgebrachte rapport”

4. Echter, in het persbericht (p. 2) welke je mij stuurde op 26 mei 2016 is plotseling de
opdracht veranderd en lees ik:
In het kader van het verkennend onderzoek is de verdeling van de geldstromen door de betrokken stichtingen
en andere organisaties bínnen Israël niet nader in beeld gebracht. Dat valt immers buiten de competentie van
het CJO en was derhalve niet opgenomen in de opdracht. Het feit dat het verkennend onderzoek geen
onregelmatigheden aan het licht heeft gebracht heeft dus geen betrekking op de aan-of afwezigheid van
onregelmatigheden in de behandeling van geldstromen in Israël door diverse organisaties anders dan SAMO.

5. Uit de opdracht (zie punt 2 hierboven) heeft CJO het laatste deel van de eerste zin “voor het
onderzoek naar de besteding van de Maror gelden in Israël” verwijderd.
6. De door jouw gebruikte term self fulfilling prophecy (punt 1 hierboven) is dus niet van
toepassing op mijn handelen en daden maar veeleer op het feit dat CJO de opdracht – nadat alle
documenten die bewijzen dat Rapport Boers c.s. op waarheid berust in bezit zijn van Ernst &
Young – heeft veranderd.
Met vriendelijke groet,
Philip Staal
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Persbericht Centraal Joods Overleg

Het Centraal Joods Overleg (CJO) en Stichting Platform Israel (SPI) hebben op basis van de statuten
van Stichting Afwikkeling Maror-gelden Overheid (SAMO) gezamenlijk de bevoegdheid om het
Ministerie van Financiën te adviseren omtrent de decharge van het bestuur van SAMO en de
opheffing van de SAMO.
In 2015 was dat moment van opheffing gekomen. Rond die tijd werden vanuit diverse hoeken
signalen van mogelijke onregelmatigheden ontvangen betreffende de gelden die SAMO in de loop
der jaren had overgemaakt naar Israël. Vanuit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft het bestuur van
CJO besloten om een verkennend feitenonderzoek uit te laten voeren.
Het verkennend onderzoek werd vanaf januari 2016 uitgevoerd door EY met als doelstelling ‘het in
kaart brengen van de relevante feiten en omstandigheden rondom de signalen van mogelijke
onregelmatigheden bij de besteding van Maror-gelden’. Het onderzoek is in mei 2016 afgerond.
Uit het verkennend onderzoek zijn geen bevindingen naar voren gekomen die het bestuur van CJO
hebben doen besluiten om een vervolgonderzoek in te stellen. Tevens blijken uit de gerapporteerde
feiten en omstandigheden geen onregelmatigheden.
In het kader van het verkennend onderzoek is de verdeling van de geldstromen door de betrokken
stichtingen en andere organisaties bínnen Israël niet nader in beeld gebracht. Dat valt immers buiten
de competentie van het CJO en was derhalve niet opgenomen in de opdracht. Het feit dat het
verkennend onderzoek geen onregelmatigheden aan het licht heeft gebracht heeft dus geen
betrekking op de aan-of afwezigheid van onregelmatigheden in de behandeling van geldstromen in
Israël door diverse organisaties anders dan SAMO.
Het verheugt ons zeer dat uit het verkennend onderzoek geen onregelmatigheden zijn gebleken en
dat het bestuur van CJO een positief advies kan uitbrengen omtrent de decharge van het bestuur en
de opheffing van SAMO.
Amsterdam 26 mei 2016
Centraal Joods Overleg
LR van der Wieken

JML Fransman

D Mok

Voorzitter

vice-voorzitter

penningmeester

1

