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> Retouradres Postbus 16006 2500 BA  Den Haag

Het bestuur van de
Stichting Beheer Sophiahof
Sophialaan 10
2514 JR  DEN HAAG

Datum 7-12-2020
Betreft Subsidieverlening instellingssubsidie 2021

Geacht bestuur,

Met uw aanvraag van 26 oktober 2020 vraagt u een instellingssubsidie voor het 
subsidiejaar 2021. 

Met deze beschikking beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een instellingssubsidie voor het subsidiejaar 2021 van ten 
hoogste € 416.741,00. 

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW 
en VWS. 

Dit is een instellingssubsidie 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 activiteitenplan 
en voorzien in de begroting. De subsidie is bedoeld om de (minimale) 
exploitatiekosten te dekken van de Sophiahof. De inhoudelijke activiteiten die in 
de Sophiahof plaatsvinden, zoals de tentoonstellingen, zijn geen onderdeel van 
deze subsidie. 

Eventuele inkomsten, zoals verhuurinkomsten, voortvloeiend uit de door mij 
gefinancierde activiteiten, vormen onderdeel van de met de gesubsidieerde 
activiteiten samenhangende kosten en opbrengsten. Deze dienen daarmee 
onderdeel te zijn van het door u in te dienen financieel verslag. 

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 
31 december 2021. 
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Van het verleende subsidiebedrag worden de volgende delen in aanmerking 
genomen voor een eventuele bijstelling in verband met de ontwikkeling van het 
prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden:

 loongevoelig € 230.963,00
 prijsgevoelig € 185.778,00

Bij de subsidieverlening is met een hiervoor bedoelde bijstelling nog geen 
rekening gehouden.

Motivering bij het besluit

Vorig jaar bent u gestart met het verzorgen van het beheer en behoud van de 
Sophiahof en de exploitatie hiervan. Hiermee bent u (mede)verantwoordelijk voor 
de uitvoering van een van de onderdelen van de ‘collectieve erkenning van Indisch 
en Moluks Nederland’, namelijk het creëren en waarborgen van een pleisterplaats 
voor de Indische en Molukse gemeenschap waar men kan herinneren, herdenken, 
ontmoeten, leren en onderzoeken. 

Met deze instellingssubsidie worden de minimale exploitatiekosten voor het beheer 
en behoud van de Sophiahof gedekt. U heeft een aanzienlijk hoger subsidiebedrag 
aangevraagd dan aan u vorig jaar is verleend. Hierbij geeft u aan dat tijdens het 
opstartjaar enkele postenkosten die noodzakelijk zijn voor het behoud en beheer 
van de Sophiahof over het hoofd zijn gezien. Dit betreft bijvoorbeeld 
verzekeringskosten, vrijwilligersvergoedingen en kosten voor een 
calamiteitenplan. Tevens heeft u subsidie gevraagd voor het aannemen van een 
kantoorcoördinator en een evenementencoördinator. 

Op 14 oktober 2020 heeft u een gesprek gehad met het ministerie van VWS over 
de toekomst van de Sophiahof en de rol van uw stichting hierin. Tijdens dit 
gesprek is afgesproken dat u een meerjarenplan opstelt, waarin de ambitie voor 
de komende 3-5 jaar uiteengezet wordt en wordt omschreven welke middelen 
ervoor nodig zijn om dit uit te kunnen voeren. Op basis van dit plan zal nader 
overleg plaatsvinden tussen uw organisatie en het ministerie van VWS. 

Met deze subsidie worden de basis exploitatiekosten gedekt, inclusief de 
noodzakelijke posten die eerder ontbraken. Deze posten passen binnen de 
doelstelling waarvoor de subsidie wordt verstrekt.  

De overige posten komen niet voor subsidie in aanmerking:
 Salaris kantoorcoördinator € 32.400,00
 Salaris evenementencoördinator € 21.600,00
 Telefoon kantoorcoördinator € 384,00
 Telefoon evenementencoördinator € 384,00
 Toekomstplan lange termijn ten gevolge van Covid-19 € 2.000,00

Het totaal te verlenen subsidiebedrag komt hiermee neer op € 416.741,00.
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Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat u in uw projectsubsidie ‘ondersteuning 
en toekomstbestendig maken van Museum Sophiahof’, corresponderende met het 
subsidienummer 331128, onder andere subsidie zult krijgen dan wel heeft 
gekregen voor het tijdelijk aantrekken van extra fte’s. 

Aanmelding bij de Europese Commissie

Er valt niet uit te sluiten dat binnen uw stichting Beheer Sophiahof economische 
activiteiten worden uitgevoerd. De ‘overheadkosten’ van uw subsidieaanvraag zijn 
daardoor ook niet automatisch niet economisch van aard. Echter, op grond van de 
Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) zijn sommige steuncategorieën 
vrijgesteld van aanmeldingsplicht en kan worden volstaan met een kennisgeving.

De activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, vallen binnen de reikwijdte van 
artikel 53 lid 2 onder e van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). 
Daarom kan aan u subsidie worden verstrekt zonder dat sprake is van 
ongeoorloofde staatssteun. Conform artikel 9 van de AGVV zal de steunmaatregel 
binnen 20 werkdagen na inwerkingtreding worden aangemeld bij de Europese 
Commissie.

Ik wijs u erop dat de subsidieverlening van rechtswege komt te vervallen indien 
blijkt dat er ten aanzien van u een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een 
eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin steun onrechtmatig en 
onverenigbaar met de interne markt is verklaard.

Waaraan moet u voldoen?

In het geval activiteiten door een derde of derden worden uitgevoerd, dient inhuur
van deze derde(n) door middel van een open, transparante en non-discriminatoire
procedure en tegen marktconforme tarieven te geschieden.

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:

- Kaderwet VWS-subsidies;
- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

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.
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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 worden 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, doet u schriftelijk  bij 
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) onder vermelding van het 
subsidienummer 330949. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact 
op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een 
financieel verslag 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 af 
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 
verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag 
bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de 
voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, 
en de feitelijke realisatie ervan.

Hoe ziet het financieel verslag 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. De accountant 
stelt vorengenoemde op, overeenkomstig het door de minister vastgestelde model 
met inachtneming van het door de minister vastgestelde accountantsprotocol, die 
te vinden zijn op www.dus-i.nl. Het accountantsprotocol bevat het hier van 
toepassing zijnde Model C. 

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat is te vinden op het 
subsidieportaal VWS en is bekend gemaakt op www.dus-i.nl.
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Het formulier, inclusief eventuele bijlagen en de controleverklaring zendt u binnen 
22 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan de 
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit kan digitaal via het 
subsidieportaal VWS of op papier via de post of mail.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
VWSsubsidies@minVWS.nl

Dit betekent dat deze stukken uiterlijk op 3 juni 2022 moeten zijn ingediend.

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.

Egalisatiereserve  
U vormt een egalisatiereserve. Een egalisatiereserve is een door u te vormen 
buffer waarmee een overschot in het ene jaar gebruikt kan worden om een tekort 
in een later jaar op te vangen. Of sprake is van een overschot dan wel tekort blijkt 
uit de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. Een overschot is slechts mogelijk 
als de activiteiten zijn verricht en is voldaan aan de verplichtingen die aan de 
subsidie verbonden zijn.

De egalisatiereserve bedraagt ten minste € 0,00 en ten hoogste 10% van het  
verleende subsidiebedrag. Wanneer de maximale toevoeging wordt overschreden, 
wordt het verschil bij de vaststelling van de subsidie in mindering gebracht. De 
egalisatiereserve mag alleen ingezet worden voor de activiteiten waarvoor de 
subsidie is verleend en de besteding van de egalisatiereserve wordt verantwoord 
met het activiteitenverslag en het financieel verslag.

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

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt de volgende voorschotten van het subsidiebedrag:

in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, 
augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7%.

De voorschotten maak ik aan u over op uw bankrekeningnummer 
NL61INGB0008763357 onder vermelding van het subsidienummer 330949.

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.

Verzending beschikking per post?

U bent gewend om beschikkingen van VWS per post te ontvangen.

Ik heb er, in verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus, voor gekozen 
beschikkingen tijdelijk per e-mail te verzenden. Ik realiseer me dat u nooit 
expliciet kenbaar hebt gemaakt aan VWS dat deze elektronische weg open staat 
om beschikkingen naar u te verzenden.

De reden dat ik voor de elektronische wijze van bekendmaken van deze 
beschikking heb gekozen is enerzijds dat ik als werkgever mijn 
verantwoordelijkheid moet nemen voor de medewerkers van VWS en anderzijds 
voortgang van de subsidietaken zo vlot en accuraat mogelijk wil laten verlopen.

De rechten die u ontleent aan deze beschikking zijn gelijk, als ware het een per 
post bekendgemaakte beschikking. Ook de verplichtingen die u hebt blijven gelijk.

Als moment van verzending van deze beschikking geldt de dag waarop zij de 
server van VWS heeft verlaten.

Indien u deze beschikking desondanks graag per reguliere post ontvangt, verzoek 
ik u mij dit per ommegaande te melden. U ontvangt dezelfde beschikking dan 
nogmaals per post.
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Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw 
contactpersoon  (keuze VWS).

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

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze,
de directeur Maatschappelijke Ondersteuning,

Mw. dr. M.A. Kleiboer
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Bezwaar

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 
bezwaar kunt inschatten.
 
Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 
bezwaar niet behandeld worden.
 
Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 
voorkeur met een ingescande handtekening.
 
Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar:
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken,
Postbus 20350,
2500 EJ  Den Haag.
 
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84.
 
Noem in het bezwaarschrift:
 
• uw naam en adres
• uw telefoonnummer
  (wij bellen u dan over uw bezwaar)
• de datum
• het kenmerk van deze brief
  (het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn)
• waarom u het niet eens bent met de beslissing
 
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 
voorzien. Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het 
bezwaarschrift.

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 




