
In Nederland werden de gelden uitgekeerd 
aan SMO (Stichting Maror-gelden Overheid), 
een zelfstandig bestuursorgaan onder het 
ministerie van Financiën en SIM (Stichting 
Individuele Maror-gelden). Op 1 januari 
2005 ging SMO op in SAMO en werd het 
overheidstoezicht beëindigd. De praktische 
werkzaamheden rond de verdeling worden 
in Nederland gedaan door de Stichting COM 
(Collectieve Maror-gelden) en het Bureau 
Maror-gelden. In Israël zijn SPI en SCMI 
(Stichting Collectieve Maror-gelden Israël) 
de verantwoordelijke organisaties.

Bij deze Israëlische stichtingen is vol-
gens klokkenluider Boers structureel geld 
verdwenen. Zo zitten er volgens hem grote 
verschillen in de bedragen die SCMI, volgens 
haar jaarverslagen, heeft overgeboekt naar 
SPI en de bedragen die SPI, volgens háár jaar-
verslagen, van SCMI heeft ontvangen. Die 
verschillen bedragen tienduizenden euro’s 
per jaar, aldus Boers.

Betalingen
Volgens Boers zijn er ook misstanden bij 
talloze declaraties voor reiskosten, hoge uit-
gaven voor ‘ondersteuning’ en overboekin-
gen naar privébedrijven van een voormalig 
SPI-bestuurslid. Mocht het CJO besluiten 
geen diepgravend forensisch onderzoek te 
laten uitvoeren, dan wil hij aangifte doen. 
„Want er is schijn dat er dóór Joden geld van 
Joden is geroofd,” zo motiveert hij zijn acties.

SPI-voorzitter Henoch Wajsberg: „De 
accountant heeft vraagtekens geplaatst bij 
de juistheid van de administratieve orga-
nisatie, dat klopt. Zo zijn eigen declaraties 
ondertekend én uitbetaald door eenzelfde 
persoon. Maar daarmee is niet gezegd dat 
die declaraties onterecht waren. En er is ook 
behoorlijk veel gedeclareerd. Maar alles is 
altijd goedgekeurd door het bestuur van 
SAMO, alles was rechtsgeldig.” Ook zijn er 
‘vacatiegelden’ ofwel vergadervergoedingen 
uitgekeerd ‘terwijl dat in de Israëlische cul-
tuur niet gebruikelijk is’ en waren de onkos-
ten van SMO/SAMO, die deels meebetaalden 
aan de kantoorkosten van SPI in Israël, ‘aan 

de hoge kant’, erkent Wajsberg. „Maar ik 
benadruk dat het daarbij gaat om gelden 
van de Nederlandse overheid, bedoeld voor 
ondersteuning van de organisaties in Israël 
die de Maror-gelden verdelen, dus niet om 
Maror-gelden zelf.”

Ook de betalingen naar het privébedrijf 
Maror Researches 2 Ltd. hebben plaatsgevon-
den, bevestigt Wajsberg. „Ik kan de boeken 
van een privébedrijf niet onderzoeken. Maar 
ook al die betalingen zijn verricht op basis 
van door het SAMO-bestuur goedgekeurde 
bonnetjes.” De naamgeving van de betref-
fende firma ‘geeft verwarring en dat is een 
onjuiste zaak’, stelt de SPI-voorzitter, ‘maar 
op zich is het niet verdacht’.

Accountants
De recente signalen van onrechtmatigheden 
bij SPI zijn niet nieuw. Al in 2001 gaf het 
toenmalige SMO-bestuur opdracht tot een 
accountantsonderzoek door kantoor Mazars 
Paardekooper Hoffman naar de bestedingen 
van Helpdesk Israël (HDI), gevestigd op het 
adres van SPI. De accountants signaleren dat 
SPI de Helpdesk als ‘onderdeel van de door SPI 
ontwikkelde activiteiten beschouwt’, terwijl 
SMO het ziet als ‘integraal onderdeel van 
haar organisatie’.

De conclusies van het controlerapport 
waren vernietigend: „In de voorwaarden van 
het ministerie van Financiën is onder meer 
opgenomen dat de geldstromen duidelijk 
gescheiden en traceerbaar dienen te zijn. 
Zoals reeds opgemerkt is dat zeer zeker niet 
het geval,” staat in het rapport, in bezit van 
het NIW. Er was ‘geen inzicht in de omvang 
en de aard van de gedane uitgaven’, waarvan 
buitenlandse reizen verreweg de grootste 
post waren.

„Uit het vorenstaande komt ons inziens 
een beeld naar voren dat verontrustend is. 
Er worden grote uitgaven gedaan waarvoor 
externe bronnen een bijdrage leveren, zonder 
dat duidelijk is waaraan deze uitgaven be-
steed worden. Het vermogen van de Stichting 
vertoont een belangrijk tekort. Statutaire be-
palingen worden niet geheel nageleefd.” De 
indruk wordt gewekt, aldus de accountants, 
„dat de financiële informatie à jour is en een 
duidelijk inzicht verschaft in het reilen en 
zeilen van alle onder de paraplu van de Stich-
ting Platform Israël geëntameerde activitei-
ten. Dit geenszins het geval zijnde adviseren 
wij u met klem op zeer korte termijn orde op 
zaken te stellen en te bevorderen dat u min-
stens maandelijks geïnformeerd wordt over 
ontvangsten, uitgaven, aangegane verplich-
tingen alsmede de vermogenspositie.” Ook 
werd aanbevolen alle overeenkomsten van 

De klokkenluider

André Boers (66) is voorzitter van het 
Centrum voor Onderzoek naar de Geschie-
denis der Nederlandse Joden, een van de 
tien organisaties die deel uitmaken van de 
‘koepel’ SPI (Stichting Platform Israël). In 
die functie is hij ook afgevaardigd naar het 
bestuur van de SPI.

Na zijn aantreden als voorzitter van het 
Centrum stuitte hij op onregelmatigheden 
en onduidelijkheden in de boekhouding 
van de diverse organisaties. Sindsdien is 
hij bezig om die in kaart te brengen en aan 
de kaak te stellen. Dat leidde vorig jaar 
tot een beperkt accountantsonderzoek in 
Israël dat – volgens de ledenvergadering 
van de SPI – de verdenkingen ontzenuwde. 
Boers kreeg ondanks herhaalde verzoeken 
geen toegang tot de bankafschriften en 
administraties die hij wenste in te zien. 
Omdat hij aan Israëlische zijde geen ge-
hoor vond voor zijn bevindingen, zocht hij 
het begin dit jaar hogerop, bij het CJO- 
bestuur in Nederland. Een uitgebreide pre-
sentatie op 3 maart aan de hand van sta-
pels documenten bracht het CJO-bestuur 
tot de stappen die nu gezet gaan worden. 
Boers zegt het ‘onverteerbaar’ te vinden 
dat gelden die zijn uitgekeerd ten behoeve 
van Sjoa-slachtoffers op oneigenlijke wijze 
zouden zijn gebruikt. ‘Dit zijn heilige gel-
den. Als hier iets mee misgegaan is, is dat 
onvergeeflijk en moet dat in de openheid’.

André Boers was in de jaren 70 be-
stuurslid van de Werkgroep Israël, de voor-
loper van het CIDI en later voorzitter van 
de Nederlandse Zionistenbond.

SPI met organisaties en personen voortaan 
door minstens drie bestuursleden te laten on-
dertekenen. Het rapport, volgens een betrok-
kene indertijd besproken op het ministerie 
van Financiën, kreeg geen vervolg.

SAMO en SPI hebben onlangs reeds ‘hun 
volledige en loyale medewerking toegezegd 
aan een door het CJO geïnitieerd onderzoek’, 
blijkt uit correspondentie tussen de partijen. 
Het SAMO-bestuur was voor het ter perse 
gaan van dit nummer niet meer bereikbaar 
voor een reactie. CJO-voorzitter Fransman 
zegt te hopen dat ‘binnen enkele weken’ 
het besluit valt of er, op basis van de eerste 
KPMG-bevindingen, een vervolgonderzoek 
komt.  n

Sjors van Beek is zelfstandig onderzoeksjour-
nalist en Wob-expert (Wet openbaarheid van 
bestuur). Hij is verbonden aan De Onder-
zoeksredactie en aan datajournalistieke 
nieuwsdienst Local Focus.

‘Ik kan de 
boeken van een 
privébedrijf niet 
onderzoeken’
SPI-voorzitter Henoch Wajsberg
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