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1) Achtergrond 

 
De ter inleiding in het beleidsplan voor SCMI, respectievelijk Kamer III, van juni 2003 

geschetste achtergrondinformatie over de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël en de 

herkomst van de Maror-gelden voor collectieve doelen in Israël geldt onverkort en wordt 

daarom hier niet herhaald.  

 

 

2) Het aan collectieve doelen in Israël te besteden bedrag. 

 
In de verschillende overeenkomsten met de Nederlandse overheid en de private sector (banken, 

verzekeraars en Amsterdamse effectenbeurs) is vastgelegd welk deel besteed dient te worden 

aan collectieve doelen t.b.v. de Nederlands-Joodse gemeenschap en welk deel hiervan t.b.v. de 

Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël. Dit deel bedraagt 26% van het totale bedrag voor 

collectieve doelen, uit publieke en private bron en is bij elkaar ca. € 16.6 miljoen + bijkomende 

rente. 

 

Het van de Nederlandse overheid te ontvangen bedrag is vanaf december 2000 beschikbaar. 

Uitkeringen van de 1
e
 en 2

e
 verdelingsronde zijn voornamelijk uit deze gelden betaald. 

 

Het eerste deel van de bedragen uit de private sector werd in december 2002 via de SIM 

ontvangen, een volgende deel in begin 2004 en verdere delen zijn nog te verwachten tot en met 

de laatste betaling uit het saldo van de Stichting Verzekeringsaanspraken Sjoa die t/m 2009 zal 

bestaan. 
 
Ook kunnen op enig tijdstip uit andere bronnen gelden bestemd voor besteding aan collectieve 

doelen t.b.v. de Nederlands-Joodse gemeenschap, verkregen worden. 
 

 

3) Besteding voor collectieve doelen in Israël van in de jaren 1996-2000 

gerestitueerde Nederlands-Joodse WOII tegoeden. 
 

Enige jaren geleden de z.g. ”Goudpoolgelden” en vervolgens het deel van de Maror-gelden 

bestemd voor collectieve doelen, geven de mogelijkheid om voor de komende jaren een 

gezonde basis te onderhouden voor de Nederlands-Joodse infrastructuur in Israel. Speciale 

aandacht zal in het beleid voor de besteding van de Maror-gelden voor collectieve doelen in 

Israël worden gegeven aan projecten die het voortbestaan dienen van de infrastructuur en andere 

activiteiten die in het verleden zijn opgezet door - en ten behoeve van de ex-Nederlandse Joden 

in Israel. 

 

Bij te verwachten nieuwe initiatieven zal in de gemeenschap in het algemeen en in het bestuur 

van SCMI bij beoordeling van aanvragen in het bijzonder, met wijsheid te werk gegaan moeten 

worden om enerzijds open te staan voor nieuwe activiteiten en anderzijds rivaliteit en mogelijke 

doublures te voorkomen. 

 



Beleidsplan voor SCMI 
 

3 van 8 

4) Verdeling gedurende een reeks van jaren. 
 

Het is de bedoeling dit voor de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël belangrijke bedrag 

gedurende een aantal jaren ten goede te laten komen aan deze gemeenschap. 

 

a) De jaren 2003 en 2004. 

 

In de jaren 2003 en 2004 vonden twee verdelingsrondes plaats: 

1) De 1
e
 verdelingsronde betrof aanvragen die t/m 30.6.2003 ontvangen werden. Besluiten 

hierover werden begin februari 2004 bekrachtigd en de toegekende uitkeringen werden 

vervolgens in gedeelten betaalbaar gesteld. 

2) De 2
e
 verdelingsronde betrof aanvragen die t/m31.12.2003 ontvangen werden. Besluiten 

hierover werden begin oktober 2004 bekrachtigd en de toegekende uitkeringen werden 

vervolgens in gedeelten betaalbaar gesteld. 

3) In de 1
e
 en 2

e
 ronde werden aanvragen afgewezen of geheel of gedeeltelijk toegewezen. 

4) Bezwaren tegen de besluiten van het bestuur zijn op de voorgeschreven wijze behandeld. 

 

De aanvragen van de 3
e
 verdelingsronde die t/m 30.6.2004 werden ontvangen, konden niet 

meer in 2004 behandeld worden. Zij worden in 2005 behandeld samen met de aanvragen die 

t/m 31.12.2004 (vierde verdelingsronde) zijn ontvangen,  

 

b) De jaren 2005 - 2010. 

 

1) Het op 1 januari 2005 onverdeelde, nog niet aan uitkeringen toegezegde, bedrag zal als 

volgt besteed worden. 

 

Voor verdeling in 2005 en verder beschikbaar ca. € 11M ca. NIS 62M 

Voor de aanvragen van de 3
e
 en 4

e
 verdelingsrondes, te besluiten in 

2005 

Tot NIS 10M 

Voor “globale” voorschotten aan organisaties binnen de Nederlands-

Joodse gemeenschap in Israël in de jaren 2005 en 2006-8 (zie verder) 

 

NIS 16M 

In 2006 voor aanvragen die t/m 31.10.2005 ingediend worden Tot NIS 5M 

In 2007 voor aanvragen die t/m 31.10.2006 ingediend worden Tot NIS 5M 

In 2008 voor aanvragen die t/m 31.10.2007 ingediend worden Tot NIS 5M 

In 2009 voor aanvragen die t/m 31.10.2008 ingediend worden Tot NIS 5M 

In 2010 voor aanvragen die t/m 31.10.2009 ingediend worden Tot NIS 5M 

Gesloten Fonds dat (behalve bij hoge uitzondering) tot 2010 gesloten 

blijft, en 

na opheffing van de Sjoa stichting Verzekeringen per ultimo 2009 of 

eerder als daartoe besloten wordt, het voor SCMI bestemde deel van 

het batig saldo 

 

In 2010 zal over de bestemming van dit fonds beslist worden. 

NIS 11M 

+  

€ 1.5M 

 

2) Een niet gebruikte jaardeel zal – volgens besluit van het bestuur van SCMI - bij het 

bedrag voor een volgend jaar gevoegd worden of bij het tot 2010 Gesloten Fonds. 
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3) Globale” voorschotten. 

 

Aan de hierna genoemde organisaties binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap in 

Israël zullen “globale” voorschotten verleend worden met de volgende voorwaarden: 

 

(a) “Globale” voorschotten zijn uitsluitend bedoeld ter ondersteuning van het 

voortzetten van bestaande activiteiten, deze uit te breiden of nieuwe activiteiten te 

beginnen. 

(b) Op deze voorschotten zullen de regels van de Statuten en het Uitkeringsreglement 

m.b.t. bestemming, administreren, rapportages, etc. volledig van toepassing zijn. 

(c) De betaling van de per organisatie voor 2005 vastgestelde bedragen (eerste 

voorschot) zal spoedig na het verkrijgen van alle goedkeuringen voor dit Beleidsplan 

worden gedaan. 

(d) Het bedrag dat voor de jaren 2006-2008 is vastgesteld (tweede voorschot) zal per 

organisatie, na goedkeuring door SCMI van de rapportage over het gebruik van het 

eerste voorschot, betaald worden. 

(e) Het “trekkingrecht” van de genoemde organisaties voor deze bedragen geldt voor de 

jaren 2005 t/m 2008 (4 jaar). 

(f) De organisatie is verplicht het niet gebruikte bedrag aan SCMI terug te betalen. 

 

De bedragen van de globale voorschotten: 

 

4) Bij beoordeling van aanvragen, afwijzing of vaststelling van de hoogte van uikeringen, 

zal het bestuur zich allereerst baseren op 

(a)  De betreffende artikelen van de statuten van SCMI en de reglementen van SCMI. 

(b) Het voor de betreffende periode beschikbare totaalbedrag. 

 

5) Prioriteiten. 

Bij de beslissing over aanvragen zal verder met volgende prioriteiten rekening gehouden 

worden:  

 Globale voorschotten 2005 2006-2008  

 Organisatie 
Eerste 

voorschot 
in NIS 

Tweede 
voorschot 
in NIS 

Totaal in NIS 

1 IOH 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

2 Nini 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

3 Elah 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

4 Beth Joles 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

2 Beth Juliana 1,000,000 1,000,000 2,000,000 

5 Center for Research on Dutch Jewry 750,000 750,000 1,500,000 

6 Jad Davids 500,000 500,000 1,000,000 

7 Stipendium Fonds 500,000 500,000 1,000,000 

8 Ajalah 250,000 250,000 500,000 

9 SPI 500,000 500,000 1,000,000 

10 Amuta Leravchat Jots'ee Holland 150,000 150,000 300,000 

11 Ned.Joodse oorlogswezen in Israël 150,000 150,000 300,000 

12 Tempo Dulu 100,000 100,000 200,000 

13 Yahav  100,000 100,000 200,000 

 Totaal 8,000,000 8,000,000 16,000,000 
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(a) Aanvragen van organisaties binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël in 

het algemeen. 

(b) Aanvragen op het gebied van het welzijn van overlevenden van de Sjoa en de 

ouderenzorg in het bijzonder. 

 

5) Beleidspan – meerjaren plan. 
 

a) Volgens de statuten, bepaalt het bestuur van de SCMI zijn eigen meerjarenplan.  

In het laatste kwartaal van 2004 en de eerste maanden van 2005 is door de besturen van 

SCMI en SPI overleg gepleegd over het te voeren verdelingsbeleid voor de komende jaren, 

waarin lering van de verlopen 2 verdelingsperiodes is verwerkt. Dit overleg is gepleegd 

omdat de Maror-gelden voor de hele georganiseerde Nederlands-Joodse gemeenschap in 

Israël bedoeld zijn en het daarom goed is dat alle organisaties in SPI en SCMI – via hun 

vertegenwoordigers in deze besturen - aan de beraadslagingen over dit beleid hebben 

deelgenomen. Aan het einde van de eerste zittingsperiode van 2 jaar, trad het grootste deel 

van de bestuursleden van de SCMI in december 2004 af. Zij bleven actief betrokken bij het 

bovengenoemde overleg. De bestuursleden en plaatsvervangers die voor de tweede 

zittingsperiode benoemd/herbenoemd zullen worden, hebben bijgewerkte Statuten, 

Uitkeringsreglement en Beleidsplan ter beschikking, incl. de wijzigingen waartoe door de 

organisaties in de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël in consensus werd besloten. 

 

b) Beleidsplannen (meerjarenplannen) gelden voor een aantal jaren. Dit beleidsplan geldt in 

principe voor de jaren 2005 tot 2010. In het najaar van 2006 en 2008 zal het bestuur van 

SCMI dit plan en de opgedane ervaringen evalueren en het beleid voor de volgende jaren, 

met inspraak van de organisaties binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël, 

mogelijk bijstellen,. 

 

 

6) Uitkeringen. 

 
Uitkeringen kunnen alleen worden verstrekt aan naar het recht van Israël opgerichte 

rechtspersonen, zonder winstoogmerk, die zich blijkens hun statuten, reglementen of feitelijke 

werkzaamheid (mede) ten doel stellen om in Israël projecten en activiteiten te organiseren of te 

ondersteunen ten behoeve van (groeperingen binnen) de Nederlands-Joodse gemeenschap in 

Israel, zulks op een of meer van in de statuten en reglementen genoemde terreinen. 

 

 

7) Aanvragen. 
 

Aanvragen voor een uitkering zullen worden ingediend d.m.v. een aanvraagformulier en daarbij 

gevraagde bijlagen. Het aanvraagformulier, een handleiding met beschrijving van de 

aanvraagprocedure en verdere condities zullen in twee talen (Ivriet, Engels) beschikbaar zijn 

voor organisaties die een aanvraag overwegen. Aanvragen en bijlagen kunnen in een van de 

twee talen worden ingediend (bij voorkeur Ivriet, anders Engels).  

 

Alle correspondentie en er bij behorende stukken in het kader van een beroepsprocedure bij de 

Nederlandse rechter na besluit van het bestuur van SCMI op een ingediend bezwaar, dienen 

door de bezwaarde in het Nederlands vertaald te worden geleverd. 
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8) Tijdschema aanvragen en besluiten daarover. 
 

a) Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend, t/m 31 oktober. 

b) Besluiten zullen binnen 5 maanden worden genomen, d.w.z. t/m 31 maart daaropvolgend. 

 

 

9) Totaal beeld van de aanvragende organisatie. 
 

Om een zo goed mogelijk inzicht te krijgen in de aanvragende organisatie, het aangevraagde 

project en de slagingskansen ervan, dient de aanvrager bij het aanvraagformulier een 

beschrijving, een begroting en een liquiditeitsprognose van het project te voegen, alsmede 

informatie die inzicht verstrekt in de algehele organisatie, doel, activiteiten e.d. en financiële 

positie van de aanvragende organisatie.  

 

 

10) Financiering uit andere bronnen. 
 

Het is zeer gewenst om, indien mogelijk, aanvragen voor projecten in te dienen waarbij naast 

een bijdrage uit de Maror-gelden een deel van het benodigde bedrag door de aanvrager zelf 

en/of door derden wordt meegefinancierd. 

 

 

11) Meerjarenprojecten. 
 

Indien de aanvraag een meerjarig project betreft, kan hiervoor niet langer dan vier jaar een 

uitkering worden versterkt, onverlet de mogelijkheid om voor de periode na afloop van het 

uitkeringstijdvak een aanvraag voor hetzelfde project in te dienen. 

 

 

12) Lopende Projecten. 
 

Ook al gestarte projecten kunnen in principe voor een uitkering in aanmerking komen. De 

aanvragende organisatie neemt hierbij bewust het risico dat de aanvraag misschien wordt 

afgewezen of slechts een deel van het uit Maror-gelden gevraagde bedrag toegekend zal 

worden. Aan een vroege start kunnen geen aanspraken ontleend worden.  

 

 

13) Gehele of gedeeltelijke toekenning van aanvragen. 
 

Het bestuur heeft de mogelijkheid om voor projecten het hele gevraagde bedrag of een gedeelte 

daarvan toe te kennen. De belanghebbende wiens aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt 

toegewezen ontvangt van het bestuur schriftelijk bericht, onder vermelding van verplichtingen 

en voorwaarden (zoals voortgangs- of eindrapport en verantwoording van de gemaakte kosten) 

waaraan de ontvanger van de uitkering zal zijn gebonden. 

Bij een gedeeltelijke toekenning ontvangt de belanghebbende van het bestuur een gemotiveerd 

besluit, onder vermelding van de in de statuten en reglementen bedoelde bezwaarmogelijkheid 
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14) Afwijzing van aanvragen. 
 

Het bestuur heeft de mogelijkheid om aanvragen af te wijzen. De belanghebbende wiens 

aanvraag wordt afgewezen ontvangt van het bestuur een gemotiveerd besluit, onder vermelding 

van de in de statuten en reglementen bedoelde bezwaarmogelijkheid. 

 

 

15) Voorzitter 

 
De voorzitter van het bestuur zal bij voorkeur een van de onafhankelijke bestuurders zijn. 

 

 

16) Geheimhouding, overleg en transparantie. 
 

a) Geheimhouding.  

Bestuurders en plaatsvervangers zullen de gegevens van aanvragende organisaties en de 

aanvragen geheim houden. Het is immers niet aan SCMI om dergelijke gegevens van - en 

over organisaties te publiceren. 

b) Overleg. 

De bestuurder en diens plaatsvervanger zullen onderling overleg plegen over de te 

behandelen aanvragen. 

c) Over algemene onderwerpen kan een bestuurder ruggespraak plegen met het bestuur van de 

eigen organisatie. 

d) Over aanvragen kan een bestuurder ruggespraak plegen met het bestuur van de eigen 

organisatie, na toestemming van het bestuur van SCMI. 

e) Transparantie - Publicatie. 

Na afloop van een verdelingsperiode zullen de samenvattende gegevens openbaar gemaakt 

worden aan alle organisaties die aanvroegen, in de website van SCMI en mogelijk in 

publicaties van de organisaties binnen de Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël. Zo zijn 

na de 1
e
 en de 2

e
 periode dergelijke verslagen opgesteld en breed gepubliceerd. 

 

 

17) Beheer van het vermogen door SCMI. 
 

Het bestuur van SCMI, belast met beheer van het haar toevertrouwde vermogen, zal dit beheer 

delegeren aan het Dagelijks Bestuur of een financiële commissie die zich laten bijstaan door 

professionele betaalde externe adviseurs. Over het beheer van de gelden zal tenminste twee 

maal per jaar schriftelijk verslag uitgebracht worden aan het bestuur van SCMI.  

 

 

18) Uitvoering. 
 

a) Het uitvoeringsproces ter verdeling van de Maror-gelden voor collectieve doelen in Israël 

zal door SCMI zelf uitgevoerd resp. gecoördineerd worden. Conform de statuten zal SCMI 

jaarlijks een begroting opstellen voor de uitvoeringskosten van SCMI en daarbij gepaste 

zuinigheid in acht nemen. 

b) Het voor 2005 opgemaakte budget zal door het in begin 2005 aantredende nieuwe bestuur 

doorgenomen en - waar nodig - aangepast worden.  

c) Het uitvoeringsbudget voor 2006 zal tot 1 september 2005 vastgesteld worden. 
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19) De verhouding SPI – SCMI 
 

a) Overeenkomstig de statuten van SCMI benoemt de Algemene Vergadering van SPI de 

bestuurders van SCMI en hun plaatsvervangers en kan deze om belangrijke redenen 

ontslaan. 

 

b) Een bestuurslid van SCMI of diens plaatsvervanger zal niet gelijktijdig bestuurslid van SPI 

zijn. 

 

c) De stichting Platform Israël, het samenwerkingsverband van organisaties binnen de 

Nederlands-Joodse gemeenschap in Israël, heeft haar eigen doelstellingen en activiteiten om 

deze te verwezenlijken. In het kader van de “globale” voorschotten is ook voor SPI een 

dergelijk voorschot voorzien. 

 

d) Aanvragen van SPI voor uitkering zullen dezelfde behandeling krijgen als alle andere 

aanvragen. Ex-bestuursleden van SPI die minder dan 2 jaar voor de stemming over een 

aanvraag van SPI deze functie nog vervulden, zullen (conform art. 8.6 van de statuten) niet 

aan de stemming deelnemen. 

 

 

 

Dit beleidsplan voor de Stichting Collectieve Maror-gelden Israel (SCMI) is, na raadpleging van 

SPI en de besturen van de aangesloten organisaties, door het bestuur van SCMI in haar vergadering 

van 29.08.05 met de vereiste meerderheid van stemmen vastgesteld, met terugwerkende kracht van 

toepassing vanaf april 2004. 

 

 

Tel Aviv, 29.08.05. 

 




