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Aanleiding 
De Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (hierna: 
Subsidieregeling) vervalt per 1 juli 2022, tenzij zij voor die tijd wordt verlengd.  
Verlenging van de regeling is onontbeerlijk voor het kunnen verstrekken van 
subsidies, hetgeen voor BZ een belangrijk instrument is voor de beleidsuitvoering. 
 

Geadviseerd besluit 
Uw akkoord met bijgevoegde brief, waarmee de Subsidieregeling wordt 
voorgehangen bij de Tweede Kamer. 
 

Kernpunten 
• De Subsidieregeling geeft de wettelijk vereiste grondslagen om subsidies te 

kunnen verstrekken en is daarmee een onmisbaar instrument in de uitvoering 
van het beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking, buitenlandse 
handel en buitenlands beleid. 

• Verlenging van de Subsidieregeling is alleen mogelijk na voorhang van een 
verlengingsregeling bij de Tweede Kamer (TK). Bijgevoegde brief (bijlage 1) 
strekt ertoe de concept-verlengingsregeling (bijlage 2) aan de TK aan te 
bieden. 

• De Auditdienst Rijk (ADR) heeft op verzoek van het ministerie de 
Subsidieregeling geëvalueerd; het evaluatierapport is als bijlage 3 bijgevoegd. 
De hoofdconclusie is dat de Subsidieregeling doeltreffend en juridisch 
toereikend is voor de subsidiepraktijk van het ministerie.  

• In de brief aan de TK geeft u – mede namens R - een reactie op de evaluatie 
en stelt u voor de Subsidieregeling te verlengen met vijf jaar.  

• Om de Subsidieregeling voordat zij per 1 juli 2022 vervalt, te kunnen 
verlengen en de TK de gelegenheid te geven te reageren op de voorgenomen 
verlenging, dient de Subsidieregeling uiterlijk eind februari te worden 
voorgehangen bij de TK. 
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Toelichting 
• Belang Subsidieregeling: de Algemene wet bestuursrecht vereist een 

wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking door bestuursorganen. Voor de 
ministers van BZ en voor BHOS is hierin voorzien in de Kaderwet subsidies 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en het daarop gebaseerde Subsidiebesluit 
Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling. De Kaderwet biedt 
de kapstok om in de Subsidieregeling de activiteiten waarvoor subsidie kan 
worden verstrekt te benoemen.  

 
• Noodzaak verlenging: behouden van de voor subsidieverstrekking vereiste 

wettelijke grondslagen voor subsidieverstrekking. Zonder deze grondslagen 
wordt inzet van subsidie onmogelijk, terwijl dit voor de uitvoering van het 
beleid voor ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel een 
onmisbaar instrument is en ook voor de uitvoering van buitenlands beleid van 
wezenlijk belang. 

 
• Verlenging met vijf jaar: de standaardduur van subsidieregelingen en 

daarmee ook van de voorgestelde verlenging is op grond van de 
Comptabiliteitswet vijf jaar. 

 
• Positieve evaluatie: door de ADR is in opdracht van het ministerie onderzocht 

of de Subsidieregeling doeltreffend en doelmatig is, omdat ook dit relevant is 
voor het voortzetten van de regeling. Het daaruit voortgevloeide 
evaluatierapport was positief. In bijgevoegde brief aan de Tweede Kamer is 
een reactie opgenomen op de aanbevelingen die het rapport geeft.  

 
• Procedure verlenging: op grond van de Comptabiliteitswet 2016 bevatten 

subsidieregelingen van het Rijk een vervaldatum. Verlenging van een regeling 
is op grond van deze wet pas mogelijk 30 dagen (exclusief recesdagen) nadat 
het ontwerp met motieven omkleed bij de TK is voorgehangen. Indien de 
Kamer om inlichtingen vraagt, mag de verlengingsregeling niet eerder dan 14 
dagen na het verstrekken van de inlichtingen worden vastgesteld. Ook moet 
rekening worden gehouden met de tijd die is gemoeid met de bekendmaking 
van de verlengingsregeling in de Staatscourant (minimaal een week). 
 

• Tijdlijn: behandeling door de TK (via een voorhangprocedure) dient uiterlijk 
vóór half juni 2022 te hebben plaatsgevonden, om tijdige verlenging per 1 juli 
2022 mogelijk te maken. Die behandeling kan bestaan uit schriftelijke vragen 
met beantwoording en/of een mondeling debat. 

 
• Inhoudelijke wijzigingen van de Subsidieregeling: in 2021 was binnen het 

departement al duidelijk dat enkele bepalingen in de Subsidieregeling enige 
actualisering behoefden. Inmiddels is een traject gestart om een inhoudelijke 
wijzigingsregeling te ontwikkelen. In dit traject worden de aanbevelingen van 
de ADR uit bovengenoemde evaluatie ook betrokken. Het streven is om u deze 
wijzigingsregeling in de tweede helft van 2022 voor te leggen. 
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