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3 september 2004      Rechtbank Amsterdam 

t.a.v. mr. H. Oppe, Officier van 
Justitie 

       Postbus 84500 
       1080 BN Amsterdam 

The Netherlands 
       Fax: +31 20 5412536 
 
Geachte heer Oppe, 
 
Ik vraag uw aandacht voor de navolgende gewichtige aangelegenheid en verzoek u op de voet 
van artikel 2:23 lid 5 B.W. civiele actie te nemen. 
 
Ik poog de ingewikkelde materie summier uit een te zetten. De Stichting Joods 
Maatschappelijk Werk (JMW) te Amsterdam is blijkens het handelsregister vereffenaar van 
een aantal joodse organisaties, waarvan een deel stamd uit de 18e eeuw, Deze rechtspersonen 
hebben een fors vermogen van meerdere miljoenen euro’s. 
 
Het gaat om enkele verenigingen. Uit bijlage 1 blijken de namen van de rechtspersonen 
genoemd. De verenigingen verkeren ook naar de mening van JMW in liquidatie, omdat leden 
geheel ontbreken (artikel 2:19, lid 1 sub e B.W.). 
 
Ik ben (samen met mijn broer) schuldeiser van één van de verenigingen in liquidatie. Er is een 
lijvige documentatie van deze vordering. Het komt mij voor, dat ik de onderbouwing van die 
vordering in deze brief achterwege kan laten, doch ik ben bereid u daarover desgewenst 
volledig in te lichten. 
 
Rechthebbenden op het liquidatiesaldo van de vereniging hebben op het in gang zetten van de 
vereffening op de voet van de wettelijke bepalingen aangedrongen. De vereffenaar JMW 
weigert dat. De vereffenaar handelt naar mijn mening daarmee in strijd met de wettelijke 
regeling (artikelen 2:23, 23a, 23b, 23c B.W.). 
 
De vereffenaar JMW heeft toegegeven een deel van het vermogen van de in liquidatie 
verkerende verenigingen te hebben overgeheveld naar JMW zelf. Derhalve in strijd met de 
wettelijke regeling aangaande vereffening (en in strijd met de statuten). 
 
Teneinde vereffening te trachten te ontgaan is op 4 juni 2004 een voorstel tot fusie als bedoeld 
in artikel 2:324 B.W. gedeponeerd ten kantore van het handelsregister (zie bijlage 1). De 
verkrijgende rechtspersonen volgens het fusievoorstel is Stichting Samenwerkingsverband 
Joods Maatschappelijk Werk te Amsterdam, nauw gelieerd aan JMW (onder qua doelstelling 
en personele samenstelling van het bestuur). Schuldeisers hebben verzet gedaan tegen het 
fusievoorstel (bijlage 2). De mondelinge behandeling is gepland op 27 september a.s. 
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Naar mijn mening is in de huidige situatie JMW de laatste (rechts)persoon, die vereffenaar 
kan zijn van de vereniging in liquidatie. Immers, er is een belangenconflict, gelet op het 
voorliggende fusievoorstel en in strijd met de wettelijke regeling van vereffening is vermogen 
van de in liquidatie verkerende overgeheveld naar JMW. 
 
JMW moet naar mijn mening als vereffenaar ontslagen en vervangen worden. Uit artikel 2:23 
lid 5 B.W. blijkt, dat ontslag van de vereffenaar kan plaatsvinden (op verzoek van een 
medevereffenaar of) op vordering  van het Openbaar Ministerie. Er is geen medevereffenaar. 
Gelet op de vrees, dat ook de rest van het vermogen van de verenigingen in liquidatie wordt 
overgeheveld naar JMW, kan de uitkomst van de fusieverzetprocedure niet worden 
afgewacht, zo die uitkomst de positie van de vereffenaar al onmiddellijk aantast. 
 
Mijn slotsom is, dat in deze spoedeisende kwestie het Openbaar Ministerie het ontslag van de 
vereffenaar zou moeten vorderen. Ik moge wellicht een naam van opvolgend vereffenaar 
noemen, te weten dr. D. Dolman, lid van de Raad van State in buitengewone dienst, oud-
voorzitter van de Tweede Kamer en ....   
Het adres van dr. Dolman is: Reinkestraat 82, 2517 CX Den Haag, tel: 070 3453945. 
 
Ik ben bereid en in staat om u verder voor te lichten, ook aan de hand van stukken. Aangezien 
het een lijvig dossier is, dacht ik (in ieder geval in eerste instantie) te kunnen volstaan met 
onderhavige brief. Het is wellicht efficiënt dat uw eventuele vordering op de zitting van 27 
september a.s. behandeld wordt, zodat de partijen die zich tegen de fusie hebben verzet, dus 
ten deze zeker belanghebbend, zich over die vordering kunnen uitlaten. Ik wijs u er op, dat 
onder de organisaties, die zich tegen de fusie verzetten zich bevinden voorname joodse 
organisaties in Nederland, waaronder  de grootste joodse gemeente (te Amsterdam), het 
overkoepelend orgaan in Nederland (Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap) en de twee 
enige joodse scholen in Nederland. 
 
Hoogachtend, 

 
Philip Staal, Ing. MA 
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