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Weekblad –dat inapril eeneerstepubli-
catie aandekwestiewijdde –meteen
vervolgkwam.HoofdredacteurMaurice
Swircnoemde ‘transparantie rondde
Maror-geldenvanhetallergrootstebe-
lang’maarbotste,naeenbrief vanRoets
advocaat, oververderepublicatiesmet
zijnbestuur –waarnaSwircvertrok.
OokFredEnsel, die in2001aandrong

op forensischonderzoek,heeftRoets
aanpakervaren. ‘Hij ishonderdprocent
dominant,hij trekt aanalle touwtjes en
is zeer intimiderend.’ ChayaBrasz: ‘Het
gaat volgensmij vooralomhetcreëren
vaneenriante levensstijl voorzichzelf
enveel anderendiemeegenoten.Hoge
vergoedingen,heenenweervliegen in
businessclass enzo’.

OokBoers, opditmomentRoets’
grootste luis indepels, verteltover ‘al
diemensendiedoorRoet zijngefêteerd
met reisjesnaarNederland’. Boers (66)
wordt in juni 2009voorzitter vanhet
CentrumvoorOnderzoeknaardeGe-
schiedenisderNederlandse Jodenwaar
Roet voorheendescepter zwaaide.Het
Centrumiseenvande tien lid-organisa-
ties vanSPI. Afgevaardigdnaarhet SPI-
bestuur stuitBoers eind2012op tal van
onduidelijkheden indeboekhouding
envraagtomopheldering.Diekrijgthij
niet.Ook inzage inbankafschriftenen
bonnetjeswordthemgeweigerd.

Boerswilondermeerwetenwaarde
torenhoge ‘kosten’ vanSPIuitbeston-
den,waaromSCMIáánSPIbetaaldeen
waaromerveelgeld isbetaaldaanmeer-
dereaanRoetgelieerdebedrijvenof
stichtingen. ‘Zijndie somsspeciaalop-
gerichtomdegeldendoor te sluizen?
Hethele stelsel ronddeMaror-gelden is
zo lekals eenzeef.’ Boers staatnietal-
leen:ookde internecontrolecommissie
vandeSPIwilopheldering. ‘Het isbeslist
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N
adat in 1999 en 2000
de overeenkomsten
met overheid, banken
en verzekeraars zijn

gesloten, schieten de‘Maror’-
stichtingen en -organisaties
als paddestoelen uit de
grond.Allereerst de SIM
(Stichting Individuele Maror-
gelden) en de SMO (Stichting
Maror-gelden Overheid), later
herdoopt in SAMO (Stichting
Afwikkeling Maror-gelden
Overheid). SMO/SAMO is een
zelfstandig bestuursorgaan
onder toezicht van de minis-
ter van Financiën.
Verder verschijnen COM
(Stichting Collectieve Maror-

gelden Nederland) en de Is-
raëlische tegenhanger SCMI
(Stichting Collectieve Maror-
gelden Israël). De uitvoering
wordt uitbesteed aan het Bu-
reau Maror-gelden, onder-
steund door KPMG.
Dan wordt nog de SJHF
(Stichting Joods Humanitair
Fonds) opgericht en verschij-
nen er ‘claimstichtingen’:
SIBS (Stichting Individuele
Bankaanspraken Sjoa), SIES
(Stichting Individuele Efec-
tenaanspraken Sjoa) en SIVS
(Stichting Individuele Verze-
keringsaanspraken Sjoa). Het
geheel vormt een ondoor-
grondelijk netwerk van orga-

nisaties met uiteenlopende
taken, bevoegdheden en geld-
stromen.
SPI-bestuurslid Roet, zo blijkt
uit jaarstukken, oprichtings-
aktes en Kamer van Koophan-
del-registers, is in verschil-
lende periodes en verschil-
lende (bestuurs)functies te-
vens verbonden aan
SMO/SAMO , SIM, SIES en de
door hemzelf opgerichte
SCMI. Die stichting, belast
met de verdeling van het geld
in Israël, wordt ingeschreven
op Roets woonadres in Am-
sterdam. Roets laatst be-
kende functie is bestuurslid
bij SAMO tot augustus 2013.

geenprivé-vendettavanBoers’, verze-
kertcommissielidAlfi Fass. ‘Wijdoendit
onderzoeksamen.’

Deargwaanwordtverderaangewak-
kerdalsblijktdatRoetzijnonkostenver-
goedingalsbestuurslidvanSAMO
(StichtingAfwikkelingMaror-gelden,de
opvolgervanSMO), zo’n tienduizend
europer jaar, vanaf 2010krijgtoverge-
maaktnaareennieuwopgerichteeen-
manszaak,MarorResearchesLtd2.Vol-
gensRoetgaathetomkostenvoorsecre-
tariëleondersteuningenisditmethet
ministerievanFinanciënafgesproken.

Eenonafhankelijkaccountant,Asher
Dekel, die in2014 inopdrachtvanSPI
naardezakenkijkt, krijgtgeen inzage
indeonderliggendeboekhoudingen
geenbevredigendeverklaringvoorde
constructiediehijbetitelt als ‘belan-
genverstrengeling’. Roetwilhemniet te
woordstaanenverwijstnaar SAMO,
blijktuithet rapport inbezit vande

Volkskrant.
De ledenvergaderingvandeSPI ziet

indecember2014geenredennaderon-
derzoek tedoen. SPI-voorzitterHenoch
Wasjberg steltdatBoers ‘maarnaarde
politiemoet stappenalshijbewijzen
heeft van fraude’.Doethijditniet, dan
ishij ‘medeplichtig’, aldusdenotulen.

Omdatdewegaan Israëlischezijde
doodloopt, zoektBoershulp inNeder-
land.Devraag is:wiekomter inactie?

HetCJO (Centraal JoodsOverleg) laat
inapril een ‘oriënterendonderzoek’
verrichten,meldt voorzitter JaapFrans-
man.VolgensSAMOishetallemaalon-
nodig. ‘Geldverspillingomgeruchten
en insinuaties teontzenuwen’,mailtde
voorzitter, advocaatArjehBaumgarten.
‘Er isgeengeldverdwenen.’

Uiteindelijkbemoeitookhetministe-
rie vanFinanciënzichermee. SAMOvalt
statutairnogonder toezicht vandemi-
nister.Hetministeriewil aldrie jaardat
SAMOwordtopgedoektomdatdestich-
tingklaar ismetzijnwerk,maardeop-
heffingwilniet vlotten.

Op 12meioverlegt Fransmanophet

ministerie.Deaanwezigen, zoblijktuit
denotulen, ‘zijnheterovereensdatge-
gevendehuidige standvanzakenhet
nietmogelijk isomsignalenovereven-
tuelemisstandenbijdeverdelingvan
gelden tenegeren’.

VandeSPI valtweinig teverwachten,
getuigedebestuursverklaringdiede
stichtingop 11meiuitbrengt: ‘Er isgeen
fraudegepleegdener isgeenenkeleaan-
leidingomhetonderzoekvoort te zet-
ten.’Decontrolecommissiemoetweg,
vindthet SPI-bestuur.

Hetministerie vanFinanciënheeft in-
middels SAMO, SPI, CJO,AvrahamRoet
envoormaligSAMO-bestuurslid Jacques
Richter, alsmedeBoersende – inmiddels
opgedoekte - controlecommissieuitge-
nodigdomtekomenoverleggenoverde
noodzaakvaneennaderonderzoek.
Voorhetoverigeheefthetministerie
‘vooralsnoggeenstandpunt’, laatde
woordvoersterweten.

DeSCMI, opgerichtdoorRoet, isniet
uitgenodigdvoorhetoverleg.Volgens
Avraham(‘Albert)deVries, SCMI-voorzit-
ter sinds2007, is zijnorganisatiebrand-
schoon.Althans, sindszijnaantreden in
2007.OverdeperiodedaarvóórheeftDe
Vries (76) ‘geen flauwidee’.Hij legtdebal
nadrukkelijkbij SAMO: ‘Dáármoetenal
dievragenoverde financiënworden
neergelegd.Maardat ligtgevoelighè.
Wantdaarzittenallemaalhele respecta-
belemensen in, ledenvandeRaadvan
Stateenzo. Zíjhebbennietgoedgecon-
troleerdendusboterophunhoofd.Dat
ergeldgingnaareenrekeningdieMaror
Researches2heet, dat stinktnatuurlijk
als eengierput.’

OverRoet ishijdubbel. ‘Demanheeft
waanzinnigveelgoedsgedaan.Hijheeft
héél veelgeldbinnengehaald,hij gaat
over lijken.Maar…hijheefthetdaarna
niet zonauwgenomenmetdeofficiële
regelshoe jemetgeldomgaat, laat ikhet
maarnetjes formuleren.’

A
vraham Roet is meerdere
keren om een reactie ge-
vraagd. In maart mailt hij
al ‘niets van onregelma-

tigheden te weten’. Op een aan-
bod voor een interview, telefo-
nisch óf in Israël, reageert hij
met een sommatie van zijn ad-
vocaat: Roets naam mag niet
worden gepubliceerd.
Na inzage, op 17 juni, in het voor-
genomen artikel eist Roet een
week om te kunnen reageren.
Enkele dagen later biedt hij aan
alsnog naar Nederland te komen
voor een‘of the record gesprek’.
Hij reist – volgens zijn advo-

caat – naar
Nederland,
maar zegt
het gesprek
enkele uren
voor aanvang
af. Een dag
later stuurt
Roet een vijf-
tien pagina’s
tellende brief

met achtergrondinformatie. Die
informatie is voor zover relevant
in het stuk verwerkt. Roet wil
zich verder beperken tot deze
verklaring: ‘Roet, 87 jaar en over-
levende van de Holocaust, heeft

zijn leven gedurende vele jaren
gewijd aan de strijd voor de
rechten van de Shoah-
slachtofers in Israël en in Ne-
derland. Hij heeft zich twee jaar
geleden volledig teruggetrokken
en wordt nu onverwachts gecon-
fronteerd met aantijgingen die
betrekking hebben op gebeurte-
nissen van tien tot vijftien jaar
geleden.
‘De heer Roet betreurt het dat
hij ten onrechte en zonder enige
onderbouwing wordt beschul-
digd van onregelmatigheden bij
de verdeling van de Maror-gel-
den. De beschuldigingen zijn af-

komstig van rancuneuze bron-
nen en zijn uitsluitend geba-
seerd op valse geruchten, die
niet worden onderbouwd on-
danks herhaalde verzoeken van
de betrokken organisaties en
het ministerie van Financiën.
‘De betrokken organisaties
SAMO en SPI hebben op basis
van onderzoeken naar de ge-
ruchten geconcludeerd dat van
enige onregelmatigheden niet is
gebleken en dat er geen geld is
verdwenen. Indien er wordt be-
sloten tot een nader onderzoek
dan zal de heer Roet daar volle-
dig aan meewerken.’

De reactie van Avraham Roet
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Hetgaat
volgensmij
vooralom
hetcreëren
vaneen
riantelevens-
stijlvoor
zichzelfen
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diemee-
genoten
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Maror-stichtingen

‘Beschuldigingenuitsluitendgebaseerdopvalsegeruchten’
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