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Geachte 

Bij brief van 14 mei 2020 heeft u een subsidieaanvraag ingediend voor de Cultuur 
Opstartlening. Bij brief van 24 juni 2020, met kenmerk 2451387, heb ik aan u 
een subsidie verleend van € 30.300.000. Deze verlening is vervolgens driemaal 
gewijzigd. Mijn besluiten over deze wijzigingen zijn u mede gedeeld in mijn brief 
van 9 maart 2021, met kenmerk 26778361, in mijn brief van 7 juli 2021, met 
kenmerk 28427035 en in mijn brief van 11 maart 2022, met kenmerk 31856303. 
Met deze laatste brief is het verleende bedrag verhoogd tot € 73.300.000. 

Met uw e-mail van 10 juni 2022 hebt u mij verzocht om verlenging van de termijn 
waarbinnen de leningen mogen worden aangevraagd, in ieder geval tot uiterlijk 
31 december 2023 open te stellen. Met deze brief informeer ik u over mijn 
besluit. 

Besluit 

Ik ga akkoord met uw verzoek. Dit heb ik per 21 juni 2022 per e-mail bevestigd. 
Hiermee wijzig ik de volgende punten van mijn beschikking: 

a) Het loket voor het aanvragen van leningen mag open blijven tot uiterlijk 
31 december 2023. Indien de middelen uit deze leenfaciliteiten volledig 
zijn uitgeput, dan dient de lokketten eerder te sluiten. De overige 
activiteiten waar de subsidie voor wordt verleend moeten uiterlijk op 30 
juni 2034 zijn verricht. 

b) De eindverantwoording van de subsidie moet binnen dertien weken na de 
nieuwe einddatum worden toegezonden aan: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, Directie Erfgoed en Kunsten, Postbus 16375, 
2500 B3 Den Haag. In jaarverantwoordingen voor de jaren 2021-2033 
geeft u conform uw activiteitenpian een versiag van de stand van zaken. 

Erfgoed en Kunsten 

Rijnstraat 50 
Den Haag 
Postbus 16375 
2500 t33 Den Haag 
www.rijksoverheid.n1 

a 	oon 

Onze referentie 
33280233 

Uw e-mail van 
10 juni 2022 

Als u belang hebt bij dit besluit, 
dan kunt u hiertegen binnen 6 
weken, gerekend vanaf de 
verzenddatum, bezwaar maken, 
Stuur uw bezwaarschrift naar 
DUO, Postbus 30205, 2500 GE 
Den Haag. U kunt uw bezwaar 
ook digitaal indienen op 
vvww bezw aarsch riftenocw.ni.  
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Informatieplicht OCW 

Algemene Groepsvrijstellingsverordenino  
Zoals in mijn eerdere brieven oak is vermeld: 
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 zijn artikel 53 en artikel 54 van toepassing. Deze artikelen 
verklaren steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed (53) en steun 
voor audiovisuele werken (54) verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld 
van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt 
voldaan aan de voorwaarden uit het de desbetreffende artikelen, alsmede 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 
artikelen 53 en 54 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 kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de 
steunverlening stukken daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle 
documenten met betrekking tot de subsidie ten minste 10 jaar bewaart. 
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. 

Heeft u vragen? 

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon. 

Met vriendelijke groet, 

de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
nam ns deze, 
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