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Uw referentie 

Bijlagen 

Geachte 

Met uw aanvraag van 26 augustus 2021 vraagt u subsidie voor het project 
'Organiseren van kleinschalige specialistische vakopleidingen voor de 
erfgoedsector in 2022', uit to voeren in de periode van 1 januari 2022 tot en met 
31 december 2022. In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder nummer 

. Met deze beschikking beslis ik op uw aanvraag. 

Besluit 
Hierbij verleen ik u voor bovengenoemde periode een subsidie van ten hoogste 
€ 500.000,00. De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling 
subsidies OCW, SZW en VWS en op artikel 7.1 van de Erfgoedwet. Dit is een 
projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder d van de Kaderregeling subsidies 
OCW, SZW en VWS. De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de 
begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt. 

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenpian 
en voorzien in de begroting. Het gaat om de volgende activiteiten: 

Het in 2022 organiseren van: 
- de opleiding Professional Restauratie; 
- de opleiding Restauratie Timmeren / Metselen; 
- de opleiding Erfgoed Schilderen; 
- de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed; 
- de opleiding Hovenier Historisch Groen; 
- de opleiding Erfgoed Rietdekken; 
- de opleiding Restauratie Glazenier; 
- drie studiemodules Restauratie Roerend Erfgoed. 

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 
31 december 2022. 
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Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk 
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Daarbij wordt tevens rekening gehouden 
met eventueel gewijzigde opbrengsten. Als u de activiteiten heeft verricht voor 
een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is beg root, wordt het verschil 
bij de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden 
teruggevorderd. Daarnaast moet bij de eindverantwoording rekening worden 
gehouden met een eventuele terugvordering op basis van artikel 53, lid 7 van de 
Algemene Groepsvrijstellingsverordening: Het steunbedrag kan nooit hoger zijn 
dan wat nodig is om de exploitatietekorten over de betrokken periode te dekken. 

Motivering bij het besluit 
De rijksoverheid heeft een algemene verantwoordelijkheid voor het stelsel van 
monumentenzorg in Nederland. Ten behoeve van een goede instandhouding van 
deze monumenten zijn voldoende goed opgeleide ambachtelijke vaklieden en 
specialisten nodig. Het regulier onderwijs biedt hiervoor geen of onvoldoende 
passende opleidingen aan. Naast de algemene verantwoordelijkheid van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (hierna: OCW) voor het stelsel 
is er ook sprake van het belang van een verantwoorde besteding van 
overheidsgeld. In de afgelopen jaren heeft het NCE in een beleidsopdracht vanuit 
Erfgoed Telt actuele opleidingen voor een aantal disciplines ontwikkeld in 
samenspraak met de restauratiebranche die aansluiten op de kwaliteitsnormen in 
de beroepsgroep. Deze opdracht wordt in 2021 afgesloten. In 2022 kunnen deze 
nieuwe, actuele opleidingen worden uitgevoerd en getest. Tegelijkertijd voert 
OCW op dit moment een onderzoek uit naar vakmanschapsonderwijs om uit te 
zoeken wat de beste manier is om deze opleidingen, die in het regulier onderwijs 
niet vanzelfsprekend aan bod komen, ook in toekomst te behouden en of en in 
welke mate en via welke weg er overheidssubsidie nodig is. 

Waaraan moet u voldoen? 
U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van 
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is 
opgenomen. 

Wet- en regelgeving  
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie: 

- Erfgoedwet; 
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; 
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies; 
- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte 

subsidies. 

Aanvullende verolichting  
Uiterlijk 1 november 2022 verzorgt u aan de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed (hierna: RCE) een terugkoppeling, waarin u kort schetst wat de 
ervaringen zijn met de opleidingen en bijbehorende lesstof die de afgelopen jaren 
met steun van OCW ontwikkeld zijn. 

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl. 
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U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen 
bij niet-naleving. 

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 
wet- en regelgeving onder uw aandacht. 

Kennisgeving Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV)  
Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan 
worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie 
van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieen op grond van de artikelen 107 en 
108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, 
L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: 
AGVV). 

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor 
cultuur en instandhouding van het erfgoed verenigbaar met de interne markt en 
vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits 
wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste lid tot en met het tiende lid van 
het desbetreffende artikel, aismede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de 
AGVV. 

Kennisgeving en publicatie 
Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde 
verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van 
artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige 
subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens 
wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking 
bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid. 

Bewaartermijn en monitoring 
Op grond van artikel 12 AGVV dient u alle documenten met betrekking tot de 
subsidie minimaal 10 jaar te bewaren. Daarnaast dient er een goede 
dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek 
(monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de 
steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden. 

Meldingsplicht 
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. 
U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is 
dat: 
- de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel 

zullen warden verricht, of 
- niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die aan 

de subsidie verbonden zijn. 

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, kunt u schriftelijk 
doen via subsidiesPcultureelerfdoed.nl. Als u twijfelt of u iets moet melden, 
verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon van de RCE. 
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Verantwoording  
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een 
financieel versiag in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan 
de subsidie verbonden zijn. Ook legt u daarmee rekening en verantwoording of 
omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten. 

Hoe ziet het activiteitenverslag eruit? 
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor 
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het 
versiag komt overeen met de inrichting van het activiteitenpian. Het versiag 
bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de 
voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenpian, 
en de feitelijke realisatie ervan. 

Hoe ziet het financieel versiag eruit? 
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een 
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per 
gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post (voor zover van 
toepassing). 
Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is 
verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring en een rapport van 
feitelijke bevindingen. Beide zijn opgesteld door een accountant, met 
inachtneming van het accountantsprotocol, dat te vinden is op 
www.rijksoverheid.nl/kaderregeling-subsidies-ocw-szw-vws.  
De modellen B en D in dit accountantsprotocol zijn van toepassing. 

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken. U kunt dit formulier 
opvragen bij de InfoDesk van de RCE. 

Het formulier inclusief bijiagen zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de 
activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan subsidies@cultureelerfgoed.nl. Dit 
betekent dat het formulier uiterlijk op 3 juni 2023 moet zijn ingediend. 

U dient in ieder geval de volgende bijiagen bij het formulier te voegen: 
o het activiteitenverslag 
o het financieel versiag 
o de controleverklaring van een accountant 
o het rapport van feitelijke bevindingen van een accountant 

Administratieplicht 
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: 
- de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen, 
- de betalingen en ontvangsten, en 
- de kosten en opbrengsten. 
De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 
10 jaren na de vaststelling van de subsidie bewaard. 
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Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt? 
Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de 
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder. 

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij 
subsidies wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik van 
subsidie. 

Wanneer ontvangt u de subsidie? 
U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag. U ontvangt in: 
Januari 2022 	€ 50.000,00 
Februari 2022 	€ 50.000,00 
Maart 2022 	€ 40.000,00 
April 2022 	€ 40.000,00 
Mei 2022 	€ 40.000,00 
Juni 2022 	€ 40.000,00 
Juli 2022 	€ 40.000,00 
Augustus 2022 € 40.000,00 
September 2022 € 40.000,00 
Oktober 2022 	€ 40.000,00 
November 2022 € 40.000,00 
December 2022 € 40.000,00 

De voorschotten worden conform de ingediende liquiditeitsprognose betaald. 

De voorschotten maak ik aan u over op 	 onder 
vermelding van 

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 
Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling 
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking. 
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MEI 

Heeft u vragen? 
Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de InfoDesk te 
bereiken via telefoonnummer 033-4217456. Ik verzoek u bij elk contact met de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het referentienummer van deze brief te 
gebruiken. 

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten. 

Met vriendelijke groet, 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
namens deze, 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 

Susan Lammers 
algemeen directeur 

Heeft u bezwaar? 
Mocht u bezwaar hebben tegen dit besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit u is toegezonden, een bezwaarschrift indienen. U richt dit 
schriftelijke bezwaar aan de minister van OCW en stuurt het onder vermelding van 
"Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE in Den Haag. Meer 
informatie over het maken van bezwaar vindt u op 
https://www.duo.nl/zakelijk/oneens-met-duo/bezwaar-maken.jsp  
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