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Hierbij sturen wij u de antwoorden op de vragen van de commissie over de 

zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne 

en Herdenkingsjaar Slavernijverleden).  

 

Mede namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

 

 

 

 

Robbert Dijkgraaf  

 

 

De minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, 

 

 

 

 

Dennis Wiersma 
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36 165 Wijziging van de begrotingsstaat van het 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 
(Zevende incidentele suppletoire begroting 

inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en 
Herdenkingsjaar Slavernijverleden) 

 

nr.   Lijst van vragen en antwoorden 

   

Vastgesteld… 
 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met 

het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag 

uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven 

antwoorden. De vragen zijn op 23 september 2022 voorgelegd aan de 

minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister voor 

Primair en Voortgezet Onderwijs. Bij brief van … zijn ze door de 

bewindslieden beantwoord. Met de vaststelling van het verslag acht de 

commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende 

voorbereid.  

 
De voorzitter van de commissie,  

  Michon-Derkzen 

   

  Adjunct-griffier van de commissie, 

  Huls 

 

Nr Vraag Bijlage Blz. (van) t/m 

1 Kunt u een overzicht geven van alle subsidies die beschikbaar zijn 

gesteld op de verschillende departementen in het kader van het 

herdenkingsjaar Slavernijverleden? 

 

Het ministerie van SZW heeft in totaal € 7 miljoen aan OCW 

beschikbaar gesteld vanuit de eigen middelen ten behoeve van het 

Herdenkingsjaar Slavernijverleden (€ 4.170.000,- voor 2022, € 

2.135.000,- voor 2023 en € 695.000,- voor 2024). OCW, als 

coördinerend ministerie voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden, 

gebruikt deze middelen voor de organisatie van het Herdenkingsjaar. 

Naast de bijdrage van SZW aan OCW zijn er vanuit de verschillende 

departementen geen subsidies beschikbaar gesteld. 

 

    

2 Kunt u toelichten waaraan de extra 3 miljoen euro, die aan de BIS is 

toegevoegd, besteed zal worden in het kader van het herdenkingsjaar 

Slavernijverleden? 

 

Dit bedrag wordt besteed in het kader van de WAU (Werk aan 

Uitvoering), niet aan het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. 
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3 Wie zijn de begunstigden voor de extra 4 miljoen euro, die aan de 

subsidieregeling is toegevoegd, in het kader van het herdenkjaar 

Slavernijverleden? 

 

De €4 mln. is afgerond het bedrag dat door SZW in 2022 is 

overgeboekt voor de organisatie van het Herdenkingsjaar 

Slavernijverleden (zie vraag 1: €4.170.000,-).  

 

Onder andere het Mondriaan Fonds en het Fonds voor 

Cultuurparticipatie ontvangen in 2022 en 2023 een deel van dit geld, 

waarmee zij twee subsidieregelingen vormgeven ten behoeve van 

maatschappelijke initiatieven in het kader van het Herdenkingsjaar. 

Daarnaast wordt naar alle waarschijnlijkheid een deel van dit bedrag 

verplicht aan een partij die de opening en sluiting van het 

Herdenkingsjaar zal organiseren. 
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