
Persbericht 
 
Besluiten eerste ronde Collectieve Maror-gelden Nederland 
 
Den Haag, 25 augustus 2004 – De eerste subsidieronde van de Collectieve Maror-gelden 
Nederland is op 29 juni 2004 afgerond. Op die datum heeft Stichting Maror-gelden Overheid 
(SMO) aanvragers in kennis gesteld van het besluit door Kamer II over hun aanvraag. Het 
SMO-bestuur heeft grote waardering voor de consciëntieuze wijze waarop Kamer II de ruim 
400 aanvragen heeft behandeld.  
 
Kamer II heeft de aanvragen getoetst aan het uitkeringsreglement Collectieve Tegoeden 
Kamer II Stichting Maror-gelden Overheid en aan het daarbij horende Beleidsplan.  
Het Uitkeringsreglement en het Beleidsplan zijn in 2002-2003 met grote zorgvuldigheid 
voorbereid door de Stuurgroep Collectieve Maror-gelden. In de Stuurgroep hadden 
afgevaardigden van het Centraal Joods Overleg (CJO), Platform Infrastructuur Nederland 
(PIN) en van onafhankelijken en jongeren zitting. Nadat het CJO met het Uitkeringsreglement 
had ingestemd en de Minister van Financiën het had goedgekeurd, werd het door de SMO 
vastgesteld.  
Het Uitkeringsreglement alsmede het publiekrechtelijk kader van de uitvoering vormen voor 
alle aanvragers – groot en klein, gevestigd en nieuw - de waarborgen voor een gelijke 
behandeling en een onafhankelijk oordeel. Kamer II is zich er bij de beoordeling van de 
projecten soms pijnlijk bewust van geworden dat deze waarborgen op gespannen voet stonden 
met gewaardeerde inititatieven of geliefde tradities. Het SMO-bestuur heeft respect voor de 
wijze waarop de Kamer zich, met grote inzet, van zijn moeilijke taak heeft gekweten en voor 
de gewetensvolle besluitvorming die heeft plaatsgevonden.  
 
Het bestuur wil op deze plaats graag één algemene verplichting uit de beschikkingen nader 
verduidelijken. De verplichting namelijk dat het niet is toegestaan de herkomst van de 
uitkering of de naam Stichting Maror-gelden Overheid te vermelden in publicitaire uitingen. 
Deze verplichting heeft bij sommigen de indruk gewekt dat om geheimhouding werd verzocht 
terwijl met de hier bedoelde publicitaire uitingen met name reclameboodschappen en –folders 
zijn bedoeld. Het is alle begunstigden uiteraard toegestaan op inhoudelijke wijze over de 
ontvangen subsidie te communiceren en dit mee te delen aan achterban, andere subsidiegevers 
e.d. 
 
In de eerste ronde was in totaal € 16.600.000 beschikbaar. Het totaal van de aanvragen 
bedroeg afgerond € 75,5 miljoen. Daarvan is € 12.119.686 toegekend; het overschot van het 
budget uit de eerste ronde is onder voorbehoud van bezwaar- en beroepsprocedures 
toegevoegd aan het budget van de tweede ronde. Inmiddels zijn 65 bezwaren ontvangen voor 
een totaal bedrag van ca. € 19 miljoen. Het is waarschijnlijk dat hierdoor de beschikkingen in 
de 2e ronde pas in 2005 kunnen worden afgegeven. 
 
De volledige lijst van aanvragen is te vinden op de website http://www.maror.nl. 
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