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Onderzoek naar
Israëlische Maror-gelden
In Israël worden vragen
gesteld over de Israëlische
Maror-gelden, het
restitutiegeld voor Sjoaslachtoffers. Het Centraal
Joods Overleg laat nader
onderzoek doen.
Sjors van Beek

H

et Centraal Joods Overleg
(CJO) laat onderzoek doen
naar de geldstromen bij de
verdeling van de zogeheten Maror-gelden (Morele
Aansprakelijkheid Roof en
Rechtsherstel), de ruim 360 miljoen euro aan
restitutiegelden van overheid, banken en
verzekeraars voor Joodse Sjoa-slachtoffers en
hun nabestaanden.
Aanleiding vormen ‘de vele geruchten
en insinuaties betreffende financiële malversaties’, zo bevestigt CJO-voorzitter Jaap
Fransman.
Bij de verdeling van de gelden aan Israëlische zijde hebben jarenlang en op grote schaal
onregelmatigheden plaatsgevonden waarbij
tonnen, zo niet miljoenen zijn verdwenen, zo
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stelt André Boers, lid van Stichting Platform
Israël (SPI), een koepel van tien organisaties.
Boers is onlangs naar het CJO-bestuur in
Nederland gestapt, en dat heeft nu besloten
de kwestie verder uit te diepen. De jaarverslagen van alle mogelijk betrokken stichtingen
worden verzameld, op basis waarvan accountantsbureau KPMG zal beoordelen of een
verdergaand onderzoek zin heeft en wat dat
moet kosten. „We krijgen signalen, met name
vanuit Israël, dat er mogelijk iets niet klopt.
Anderen weerleggen de aantijgingen weer.
Omwille van de transparantie willen we dat
alle geruchten en hele en halve waarheden
nu eens op tafel komen,” aldus Fransman.
„Op dit moment hebben we nog geen enkele
aanwijzing of de verhalen kloppen of niet.”
Na de eerste analyse door KPMG beslist
het CJO of er een vervolgonderzoek dient
te komen. In Israël liet SPI een accountant
vorig jaar al naar de door Boers aangekaarte
kwesties kijken. Op basis van dat rapport
kwam SPI tot de conclusie dat ‘er sprake was
van geruchten die niet juist bleken’, vertelt
SPI-voorzitter Henoch Wajsberg. „Boers heeft
géén bewijzen voor fraude op tafel gelegd,”
stelt Wajsberg.

Verantwoording

De Maror-gelden, in totaal 364,74 miljoen
euro, werden in 1999 bijeengebracht door de
Nederlandse overheid, de banken, de beurs en
de verzekeraars, als restitutie voor de Joodse

vervolgingsslachtoffers en de Joodse naoorlogse generatie. Het betrof onder meer de
teruggave en verdeling van nooit geclaimde
banktegoeden, aandelenbezit en levensverzekeringen. Van de gelden, zo kwamen partijen
overeen, werd 80 procent bestemd voor individuele overlevenden van de Sjoa en nabestaanden van slachtoffers van de Sjoa. Minimaal 10
en maximaal 20 procent van het bedrag dat
naar de individuen gaat werd bestemd voor
collectieve doelen in Nederland en Israël. CJO
en de Israëlische Stichting Platform Israël
(SPI) hebben afgesproken dat bijna driekwart
van dit deel in Nederland wordt besteed en de
rest in Israël. Het CJO draagt ‘verantwoording
voor een correcte uitvoering van de overeenkomsten’, waarbij de feitelijke verdeling van
het geld is uitbesteed aan diverse stichtingen
in Nederland en Israël.
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