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NOTULEN van het verhandelde in de vergadering van het bestuur van de stichting: 
Stichting Individuele Maror-gelden, gevestigd te Amsterdam, gehouden te  
's-Gravenhage op 4 december 2000. 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 

PRESENTIELIJST 
 
_______________________________________________________________________ 
 
naam aantal stemmen handtekening 
_______________________________________________________________________ 
 
H.W. Bril 1 
 
 
M. Citroen 1 
 
 
J.S. Koekoek 1 
 
 
M.E. Richheimer-de Vries 1 
 
 
Y.B. Walvisch-Stokvis 1 
 
 
A. Roet 1 
 
 
P. Staal 1 
 

 
Voorzitter: H.W. Bril 
Notulist: 
 
De voorzitter opent de vergadering. 
 
De voorzitter constateert dat alle bestuursleden of hun gevolmachtigde plaatsvervangers 
ter vergadering aanwezig zijn. 
 
 
 

Archief Philip Staal
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De voorzitter stelt aan de orde: 
 
het voorstel tot vaststelling van het "Uitkeringsreglement Stichting Individuele Maror-
gelden" (versie 4 december 2000), onder de opschortende voorwaarde van het 
verkrijgen van schriftelijke goedkeuring van: 
- de te Amsterdam gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Centraal 

Joods Overleg Externe Belangen, in overleg met zijn Adviescollege Restitutie en 
Verdeling, en 

- de te Ramat Gan (Israël) gevestigde rechtspersoon: Stichting Platform Israël (A.R.). 
 
De voorzitter constateert dat de vergadering de voorstellen met een meerderheid van 
tweederde van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering, aanvaardt. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
Vastgesteld op 4 december 2000. 
 
 
 
 
 
__________________ _______________  

H.W. Bril 
(voorzitter) (notulist) 
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 UITKERINGSREGLEMENT  STICHTING  INDIVIDUELE  MAROR-GELDEN 
  

 

 

 

 

Het bestuur van de stichting Stichting Individuele Maror-gelden, gevestigd te Amsterdam, 

 

in aanmerking nemende, 

 

- dat ingevolge een overeenkomst gesloten op 13 juli 2000 tussen de Vereniging 

Centraal Joods Overleg Externe Belangen (CJO), de Stichting Platform Israël (A.R.) 

(Platform Israël), de Nederlandse Vereniging van Banken (Banken), de  Vereniging 

voor de Effectenhandel in liquidatie en de naamloze vennootschap Euronext 

Amsterdam N.V. (rechtsopvolger onder algemene titel van de bij fusie verdwenen 

naamloze vennootschap Amsterdam Exchanges N.V.) (Beurs) alsmede ingevolge een 

overeenkomst, aangegaan op 11 november 1999 tussen het CJO voornoemd en de 

Vereniging Verbond van Verzekeraars (Verzekeraars), aan de Nederlands- Joodse 

gemeenschap gelden ter beschikking zijn gesteld; 

 

- dat op 1december 2000 is opgericht de Stichting Individuele Maror-gelden; 

 

- dat de Stichting Individuele Maror-gelden ten doel heeft het beheren en het (doen) 

verdelen van (een deel van) deze gelden en de daarop ontvangen rente, een en ander 

overeenkomstig een door het bestuur van deze Stichting vast te stellen 

uitkeringsreglement op basis waarvan individuele uitkeringen zullen plaatsvinden, met 

dien verstande dat een gedeelte van het te verdelen bedrag overeenkomstig het 

bepaalde in dit reglement ter beschikking zal worden gesteld aan de Stichtingen 

Collectieve Maror-gelden Nederland en Collectieve Maror-gelden Israël, welke 

Stichtingen de aan hen ter beschikking gestelde gelden zullen aanwenden ten 

behoeve van collectieve doelen; 

 

- dat het CJO en het Platform Israël met het uitkeringsreglement hebben ingestemd; 

 

besluit het navolgende uitkeringsreglement vast te stellen: 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen 

Archief Philip Staal
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In deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de Stichting: de Stichting Individuele Maror-gelden, gevestigd te Amsterdam. 

b. de Stichtingen Collectieve Maror-gelden: de Stichting Collectieve Maror-gelden 

Nederland en de Stichting Collectieve Maror-gelden Israël. 

c. aanvangsvermogen Stichting: een bedrag van tweehonderdvierendertig miljoen 

gulden, zijnde een gedeelte van de door Banken, Beurs en Verzekeraars ter 

beschikking gestelde gelden. 

d. uitdelingsvermogen individuele uitkeringen: het aanvangsvermogen van de Stichting, 

vermeerderd met de daadwerkelijk over deze gelden genoten rente en verminderd met 

i) de door de Stichting te treffen voorzieningen, ii) de kosten die door het CJO en het 

Platform Israël zijn gemaakt ter verwerving van de door de Rijksoverheid, Banken, 

Beurs en Verzekeraars ter beschikking gestelde gelden alsmede andere door het CJO 

en het Platform Israël gemaakte kosten ter voorbereiding van de verdeling van deze 

gelden, voorzover niet elders gedekt, iii) de door en ten behoeve van de Stichting 

gemaakte en te maken uitvoeringskosten en iv) het vermogen uitkeringen voor 

collectieve doelen, uit te keren aan de Stichtingen Collectieve Maror-gelden, zulks 

onverminderd het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 7 van dit reglement. 

e. vermogen uitkeringen voor collectieve doelen: tien procent van het 

aanvangsvermogen van de Stichting, vermeerderd met de daadwerkelijk tot de 

aanvangsdatum van de uitkeringen over dit percentage van het aanvangsvermogen 

genoten rente, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 5 leden 1 en 7 van dit 

reglement, welk vermogen ingevolge artikel 10 van dit reglement ter beschikking zal 

worden gesteld aan de Stichtingen Collectieve Maror-gelden. 

f. aanvangsdatum van de uitkeringen: 1 december 2000 of zoveel eerder als een 

aanvang zal worden gemaakt met het doen van uitkeringen, in welk geval de eerste 

datum waarop geld voor dat doel van de rekening van de Stichting is getrokken geldt 

als de aanvangsdatum van de uitkeringen. 

g. voorzieningen: door de Stichting gereserveerde bedragen voor toekomstige 

(onzekere) verplichtingen. 

h. belanghebbende(n): de belanghebbenden als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. 

i. plaatsvervanger(s): de nog in leven zijnde weduwe of weduwnaar en kinderen van dié 

belanghebbende, die is overleden voordat hij/zij een aanvraag heeft ingediend, 

voorzover de weduwe of weduwnaar en/of de kinderen zelf geen belanghebbende in 

de zin van artikel 2 van dit reglement zijn. Onder 'weduwe' of 'weduwnaar' wordt in dit 

reglement verstaan: de persoon met wie de belanghebbende op het moment van 

zijn/haar overlijden was gehuwd of van wie hij/zij op dat moment de geregistreerde 

partner was. 
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j. kinderen: degenen die volgens de Nederlandse wetgeving als kinderen worden 

aangemerkt, alsmede pleegkinderen als omschreven in artikel 24 lid 2 letter a van de 

Successiewet 1956. 

k. periode van de Tweede Wereldoorlog: de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945. 

l. unit: een uitkering ten laste van het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen, 

waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van dit 

reglement. 

m. deelunit: het evenredige gedeelte van een unit waarop een plaatsvervanger die een 

unit met (een) andere plaatsvervanger(s) dient te delen, recht heeft. 

n. slotuitkering: een in aanvulling op een unit of een deelunit (en eventuele tussentijdse 

uitkeringen als bedoeld in artikel 5 lid 4 van dit reglement) te verstrekken uitkering ten 

laste van het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen, vastgesteld overeenkomstig 

het bepaalde in artikel 5 lid 2 van dit reglement. 

o. aanvrager: degene die op basis van dit reglement een aanvraag voor een (deel)unit 

heeft ingediend. 

p. de Stichting Maror-gelden Overheid: de op 1 december 2000 opgerichte Stichting 

Maror-gelden Overheid. 

q. Bureau Maror-gelden: het in opdracht van de Stichting Maror-gelden Overheid en de 

Stichting Individuele Maror-gelden fungerende uitvoeringsbureau, welk bureau de 

aanvragen voor een (deel)unit coördineert en verwerkt. 

 

Artikel 2 Belanghebbenden 

Als belanghebbenden in de zin van dit reglement worden beschouwd: 

a) de natuurlijke personen, geboren vóór 8 mei 1945 uit tenminste één Joodse ouder en twee 

Joodse grootouders aan de kant van de betreffende ouder, alsmede 

b) de natuurlijke personen, geboren vóór 8 mei 1945, die wegens hun Joods-zijn in of vanuit 

Nederland zijn vervolgd dan wel beroofd, 

voorzover deze onder a) en b) bedoelde personen gedurende de periode van de Tweede 

Wereldoorlog enige tijd woonplaats binnen het Koninkrijk in Nederland hadden en op 8 mei 

1945 nog in leven waren. 

 

Artikel 3 Recht op een (deel)unit 

1. Een aanvrager van een unit die stelt belanghebbende te zijn heeft recht op een unit 

indien hij/zij ten tijde van de indiening van de aanvraag nog in leven is en naar het 

oordeel van het bestuur van de Stichting voldoende aannemelijk maakt dat hij/zij aan 

de in artikel 2 genoemde criteria voldoet. 
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2. Een aanvrager die stelt plaatsvervanger te zijn heeft recht op een (deel)unit indien 

hij/zij ten tijde van de indiening van de aanvraag nog in leven is en voldoet aan de 

criteria genoemd in artikel 1 sub i en naar het oordeel van het bestuur van de Stichting 

voldoende aannemelijk maakt dat de persoon van wie hij/zij stelt plaatsvervanger te 

zijn voldoet aan de criteria genoemd in artikel 2. 

3. Het in lid 2 bedoelde recht komt niet toe aan de plaatsvervanger van een 

belanghebbende die tussen de aanvangsdatum van de uitkeringen als bedoeld in 

artikel 1 onder f en zijn/haar overlijden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verklaard van 

zijn/haar aanspraken op grond van dit reglement af te zien. 

4. Iedere plaatsvervanger van dezelfde belanghebbende heeft recht op een evenredig 

deel van één unit. 

Het aantal plaatsvervangers over wie de unit evenredig wordt verdeeld, wordt initieel 

bepaald op de datum dat de eerste plaatsvervanger van de betreffende 

belanghebbende een aanvraag indient. 

Indien een plaatsvervanger uitdrukkelijk en schriftelijk verklaart af te zien van zijn/haar 

aanspraken op grond van dit reglement zal zijn/haar deel niet aan de andere 

plaatsvervangers van die belanghebbende vervallen. 

Indien na de initiële bepaling van het aantal plaatsvervangers over wie de unit 

evenredig wordt verdeeld doch voor het einde van de aanvraagperiode aan het 

Bureau Maror-gelden bekend wordt dat een plaatsvervanger die niet van een 

aanspraak op grond van dit reglement heeft afgezien en zelf geen aanvraag op grond 

van dit reglement heeft ingediend, gedurende de aanvraagperiode is overleden, zal het 

aantal plaatsvervangers over wie de unit evenredig wordt verdeeld worden herzien.  

5. Een plaatsvervanger heeft maximaal recht op één unit, ook indien hij/zij plaatsver-

vanger is van meerdere belanghebbenden, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 

5 lid 2 t/m 6. 

6. Een besluit waarbij een (deel)unit wordt toegekend geeft aanspraak op de gehele 

uitkering die ingevolge dit reglement zal worden toegekend, derhalve inclusief (een 

evenredig deel van) één of meer eventuele tussentijdse uitkeringen en/of een 

slotuitkering als bedoeld in artikel 5 van dit reglement, voorzover het bestuur tot 

toekenning van één of meer tussentijdse uitkeringen en/of een slotuitkering overgaat. 

Een besluit tot afwijzing van een (deel)unit betekent dat geen recht bestaat op een 

eventuele tussentijdse uitkering en/of slotuitkering. 

 

Artikel 4 Hoogte unit 

1. Het bestuur van de Stichting stelt de hoogte van de unit vast. 
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2. Bij de vaststelling van de hoogte van de unit houdt het bestuur van de Stichting in 

ieder geval rekening met: 

- de ten tijde van de vaststelling van de hoogte van de unit bestaande prognose 

omtrent het aantal mogelijke aanvragen voor een unit dat voor toekenning in 

aanmerking komt; 

- de hoogte van het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen; 

- een voorziening voor afwijking van de hiervoor genoemde prognose van het 

aantal units; 

- een voorziening voor onvoorziene omstandigheden. 

3. De prognose van het aantal toe te kennen (deel)units zal worden gebaseerd op een 

door het bestuur van de Stichting Maror-gelden Overheid ingewonnen advies van het 

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut betreffende de voor de prognose 

van belang zijnde demografische elementen. 

4. Het bestuur van de Stichting stemt de door hem te hanteren prognose van het aantal 

toe te kennen (deel)units alsmede de te treffen voorziening voor afwijking van deze 

prognose af met het bestuur van de Stichting Maror-gelden Overheid. 

 

Artikel 5 Overheveling uitdelingsvermogen individuele uitkeringen; tussentijdse uitkering 

en slotuitkering 

1. Zodra na 1 januari 2002 - onderscheidenlijk, indien het bestuur een besluit heeft 

genomen als bedoeld in artikel 7 lid 2, na 1 januari 2003 - kan worden vastgesteld 

hoeveel (deel)units op basis van dit reglement zijn en nog moeten of kunnen worden 

toegekend, zal het overschot van het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen 

worden berekend. Het overschot zal worden berekend door het uitdelingsvermogen 

individuele uitkeringen als bedoeld in artikel 1 onder d van dit reglement inclusief de 

vrijgevallen voorzieningen en de daadwerkelijk genoten rente en vermeerderd met van 

andere stichtingen of derden afkomstige bedragen die aan het aanvangsvermogen 

van de Stichting zullen worden toegevoegd, te verminderen met de uitbetaalde 

(deel)units en een voorziening voor aanvragen waarop nog niet onherroepelijk is 

beslist, alsmede eventuele andere alsdan door het bestuur noodzakelijk geachte 

voorzieningen. Het aldus berekende overschot zal worden overgeheveld naar het 

vermogen uitkeringen voor collectieve doelen, met dien verstande dat het over te 

hevelen bedrag niet hoger zal liggen dan een bedrag ter grootte van twintig procent 

van het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen ten tijde van de aanvangsdatum 

van de uitkeringen als bedoeld in artikel 1 onder f van dit reglement, verminderd met 

het oorspronkelijke deel van het vermogen uitkeringen voor collectieve doelen als 

bedoeld in artikel 1 onder e alsmede eventuele tussentijdse bedragen die aan het 
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vermogen uitkeringen voor collectieve doelen zijn toegevoegd volgens lid 7 van dit 

artikel. Indien de hiervoor bedoelde voorziening voor aanvragen waarop nog niet 

onherroepelijk is beslist en/of enige ander door het bestuur gehandhaafde voorziening 

(gedeeltelijk) vrijvalt danwel na berekening van het overschot bedragen afkomstig van 

andere stichtingen of derden aan het vermogen van de Stichting worden toegevoegd, 

zullen de vrijgevallen en/of toegevoegde bedragen worden aangewend ter aanvulling 

van het over te hevelen bedrag tot de hiervoor bedoelde twintig procent, indien en 

voorzover dat percentage nog niet is bereikt.   

2. Indien vaststaat dat geen baten afkomstig van andere stichtingen meer aan het 

vermogen van de Stichting zullen worden toegevoegd en na het vrijvallen van alle 

voorzieningen, het in het vorige lid bedoelde overschot van het uitdelingsvermogen 

individuele uitkeringen meer bedraagt dan het overeenkomstig het vorige lid 

berekende maximaal over te hevelen bedrag, dan zal het meerdere bij wijze van 

slotuitkering worden uitbetaald aan degenen aan wie op grond van dit reglement een 

unit of deelunit is toegekend of, indien deze zijn overleden, aan hun 

rechtverkrijgenden. De hoogte van de slotuitkering wordt berekend naar rato van de 

hoogte van de toegekende (deel)unit. 

3. Een slotuitkering als in het vorige lid bedoeld zal betaalbaar worden gesteld zo 

mogelijk binnen 14 dagen na de vaststelling als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 

4. Indien de hoogte van het uitdelingsvermogen individuele uitkeringen na aftrek van de 

daadwerkelijk toegekende en uitbetaalde (deel)units daartoe aanleiding geeft kan het 

bestuur van de Stichting ten behoeve van degenen aan wie een (deel)unit is 

toegekend bij wijze van voorschot op de slotuitkering een of meer tussentijdse 

uitkeringen vaststellen. Bij de vaststelling van de hoogte van een tussentijdse uitkering 

houdt het bestuur van de Stichting in ieder geval rekening met de op dat moment 

bestaande prognose omtrent het aantal aanvragen voor een (deel)unit dat (nog) voor 

toekenning in aanmerking kan komen, de overige elementen als genoemd in artikel 4 

lid 2 van dit reglement, alsmede het bedrag dat ingevolge lid 1 van dit artikel zal 

worden overgeheveld naar het vermogen uitkeringen voor collectieve doelen. Het 

bestuur van de Stichting stemt de te hanteren prognose omtrent het aantal aanvragen 

voor een (deel)unit dat (nog) voor toekenning in aanmerking komt af met het bestuur 

van de Stichting Maror-gelden Overheid. 

Tussentijdse uitkeringen mogen de hoogte van het over te hevelen bedrag niet 

aantasten. 

5. De hoogte van een tussentijdse uitkering wordt berekend naar rato van de hoogte van 

de toegekende (deel)unit. 
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6. Een tussentijdse uitkering als in lid 4 van dit artikel bedoeld zal betaalbaar worden 

gesteld zo mogelijk binnen 14 dagen nadat het bestuur van de Stichting de hoogte van 

de tussentijdse uitkering heeft vastgesteld. 

7. Indien het bestuur van de Stichting een tussentijdse uitkering vaststelt volgens lid 4 

van dit artikel zal het ook een tussentijds bedrag toevoegen aan het vermogen 

uitkeringen voor collectieve doelen; zo een tussentijds bedrag zal niet groter zijn dan 

het bedrag dat zou zijn overgeheveld naar het vermogen uitkeringen voor collectieve 

doelen ingevolge lid 1 van dit artikel, indien de betreffende tussentijdse uitkering een 

slotuitkering zou zijn geweest. 

 

Artikel 6 Hardheidsclausule 

Het bestuur van de Stichting kan in bijzondere gevallen tegemoetkomen aan onbillijkheden 

van overwegende aard, die zich naar het oordeel van het bestuur van de Stichting bij 

toepassing van deze regeling mochten voordoen. Toepassing van de hardheidsclausule kan 

nooit tot uitkering van meer dan één unit (en eventuele tussentijdse uitkering en slotuitkering) 

in totaal per persoon leiden. 

Het bestuur stemt besluiten waarbij de hardheidsclausule wordt toegepast af met het bestuur 

van de Stichting Maror-gelden Overheid. 

 

Artikel 7 Procedure toekenning (deel)unit 

1 Degene die voor een (deel)unit in aanmerking wenst te komen dient daartoe een 

schriftelijke aanvraag in bij het Bureau Maror-gelden. De aanvraag wordt ingediend - 

desgewenst in combinatie met een aanvraag voor een (deel)unit bij de Stichting Maror-

gelden Overheid - door middel van een door het Bureau Maror-gelden opgesteld 

aanvraagformulier dat bij dit bureau (Antwoordnummer 18471 2501 WK Den Haag) 

verkrijgbaar is. 

2. Het aanvraagformulier dient vóór 1 januari 2002 ingevuld en ondertekend bij het 

Bureau Maror-gelden te zijn ingediend. Het bestuur van de Stichting kan - na 

afstemming met het bestuur van de Stichting Maror-gelden Overheid - besluiten deze 

termijn te verlengen tot 1 januari 2003. 

3. De aanvrager is verplicht: 

a. toestemming te verlenen tot onderzoek naar en in zijn/haar persoonlijke gegevens 

die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van de aanvraag, zulks ter 

beoordeling van de functionarissen die door de Stichting met de uitvoering van dit 

reglement zijn belast, en in het geval van een plaatsvervanger die van zichzelf en 

die van de belanghebbende(n) voor wie hij/zij plaatsvervanger is; 
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b. desgevraagd of uit eigen beweging aan de functionarissen, die door de Stichting 

met de uitvoering van dit reglement zijn belast, alle inlichtingen te verstrekken en 

alle medewerking te verlenen die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van 

de aanvraag, zulks ter beoordeling van de betrokken functionaris. 

4. Door ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de aanvrager dat hij/zij 

bekend is met deze regeling en de verplichtingen die deze regeling jegens hem/haar in 

het leven roept. 

5. Het Bureau Maror-gelden bevestigt de ontvangst van het aanvraagformulier schriftelijk 

binnen een maand aan de aanvrager. 

6. De door de in artikel 2 genoemde belanghebbenden ingediende aanvraagformu-lieren 

zullen bij voorrang worden afgehandeld, in volgorde van afnemende leeftijd. 

Artikel 8 Besluit omtrent (deel)unit 

1. Het bestuur van de Stichting beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag 

of een (deel)unit aan de aanvrager zal worden verstrekt. Indien niet binnen acht weken 

kan worden beslist, stelt de Stichting de aanvrager daarvan in kennis en noemt zij 

daarbij een redelijke termijn waarbinnen wel kan worden beslist.  

2. Een besluit omtrent het al dan niet toekennen van een (deel)unit zal voorzover het de 

toepassing betreft van de in artikel 2 en 3 neergelegde criteria niet afwijken van een 

ten aanzien van dezelfde aanvrager genomen besluit van de Stichting Maror-gelden 

Overheid.  

3. Een besluit omtrent het al dan niet toekennen van een (deel)unit wordt schriftelijk aan 

de aanvrager medegedeeld. 

4. Een (deel)unit wordt zo mogelijk binnen 14 dagen na een besluit als bedoeld in het 

vorige lid, waarbij een (deel)unit wordt toegekend, aan de aanvrager betaalbaar 

gesteld. 

 

Artikel 9 Herziening 

1. Het bestuur van de Stichting kan een besluit tot toekenning van een (deel)unit herzien 

of intrekken indien: 

a. de aanvrager aan wie een (deel)unit is toegekend onjuiste of onvolledige 

informatie heeft verschaft, waardoor de (deel)unit ten onrechte of tot een te hoog 

bedrag is toegekend; 

b. het besluit tot toekenning van de (deel)unit anderszins onjuist was en de 

aanvrager dat wist of behoorde te weten. 

2. Het bestuur van de Stichting herziet een besluit tot toekenning van een deelunit indien 

na het nemen van dit besluit het aantal plaatsvervangers over wie de unit van een 
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overleden belanghebbende evenredig wordt verdeeld ingevolge het bepaalde in artikel 

3 lid 4 wordt herzien. 

3. Het bestuur van de Stichting kan een besluit tot het al dan niet toekennen van een 

(deel)unit op verzoek van een aanvrager herzien of intrekken indien een besluit van de 

Stichting Maror-gelden Overheid tot het al dan niet toekennen van een (deel)unit ten 

aanzien van dezelfde aanvrager na bezwaar en/of (hoger) beroep op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht is herzien en/of vernietigd. 

4. Bedragen die als gevolg van een besluit als bedoeld in het eerste of derde lid ten 

onrechte of tot een te hoog bedrag zijn uitbetaald zullen van degene aan wie is 

uitbetaald worden teruggevorderd. Bedragen die ingevolge een besluit als bedoeld in 

het tweede of derde lid verschuldigd worden zullen zo mogelijk binnen 14 dagen na dit 

besluit aan de aanvrager betaalbaar worden gesteld. 

 

Artikel 10 Ter beschikking stelling vermogen uitkeringen voor collectieve doelen aan 

Stichtingen Collectieve Maror-gelden 

1 De Stichting zal het in artikel 1 onder e bedoelde vermogen uitkeringen voor 

collectieve doelen ter beschikking stellen aan de Stichtingen Collectieve Maror-gelden 

op de aanvangsdatum van de uitkeringen als bedoeld in artikel 1 onder f. 

2 De Stichting zal ingevolge artikel 5 lid 1 en/of lid 7 naar het vermogen uitkeringen voor 

collectieve doelen overgehevelde bedragen direct na de overheveling aan de 

Stichtingen Collectieve Maror-gelden ter beschikking stellen. 

3 De in lid 1 en 2 van dit artikel bedoelde bedragen zullen in de navolgende verhouding 

aan de Stichtingen Collectieve Maror-gelden ter beschikking worden gesteld: 74% aan 

de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland en 26% aan de Stichting Colectieve 

Maror-gelden Israël. 

 

Artikel 11 Slotbepalingen 

1. De Stichting is belast met de uitvoering van deze regeling. In alle gevallen, waarin de 

regeling niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting. 

2. Deze regeling kan worden aangehaald als "Uitkeringsreglement Stichting Individuele 

Maror-gelden". 

 

Aldus vastgesteld door het bestuur van de Stichting Individuele Maror-gelden in vergadering 

bijeen te ** op ** 2000. 




