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Gevraagde besluit 

U wordt gevraagd: 
- akkoord te gaan met bijgevoegde regeling maar deze nog niet te 
ondertekenen;1 en 
- de brief te ondertekenen waarmee het ontwerp aan de Tweede Kamer wordt 
gezonden.2 
 
Aanleiding 
De Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) vervalt per 1 januari 
2022. De instandhouding van monumenten is onverminderd van belang. Op basis 
van de Sim worden zesjarige subsidies verstrekt voor het sober en doelmatig 
onderhoud van rijksmonumenten (niet-woonhuizen). De Sim is daarmee een 
belangrijk onderdeel van uw structurele financiële inzet ter bevordering van de 
instandhouding van monumenten. Daarom verlengt de bijgesloten 
conceptregeling de Sim met vijf jaar. Een verlenging van de subsidieregeling dient 
gedurende 30 dagen te worden voorgehangen bij de Tweede Kamer, voordat zij 
kan worden vastgesteld. De verlenging zal u na afloop van deze voorhang ter 
ondertekening worden voorgelegd.  
 
Samenvatting van de brief 
De bijgesloten conceptregeling verlengt de Sim met vijf jaar. In de 
toezendingsbrief aan de Tweede Kamer biedt u de conceptregeling aan voor de 
voorhang. 
 
  

 
1 Omdat sprake is van verlenging van een subsidieregeling, mag de regeling niet worden gepubliceerd voordat de 

Tweede Kamer 30 dagen de tijd heeft gekregen om op het ontwerp te reageren. 
2 Na het verstrijken van de termijn wordt de regeling nogmaals aan u voorgelegd, dan ter ondertekening. 
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Datum 
10 november 2021 

Bijlage met informatie over de regeling  
 
1. Wat is het probleem en de aanleiding voor de subsidieregeling? 
 De Sim kent een grondslag in de Erfgoedwet en is een belangrijk onderdeel van 

de structurele financiële ondersteuning van de Rijksoverheid aan eigenaren 
van niet rendabele rijksmonumenten, denk aan molens, kerken, kastelen, 
forten, enz. De instandhouding van deze monumenten blijft belangrijk. Met 
deze verlenging wordt dat mogelijk gemaakt en kunnen de structurele 
middelen die voor de Sim beschikbaar zijn blijvend voor dat doel ingezet 
worden.  

 
2. Wie zijn betrokkenen? 
Dit voorstel betreft alleen een technische verlenging van de regeling. De sector 

gaat er vanuit dat deze regeling ook de komende jaren van kracht blijft. 
Deze verlenging is afgestemd met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die 

de regeling uitvoert.  
 
3. Wat is het doel van de subsidieregeling? 
Het bevorderen van sober en doelmatig onderhoud.  
 
4. Waarom een subsidieregeling en geen ander instrument? 
Een subsidieregeling is het beste instrument om eigenaren (veelal stichtingen) 

van monumenten als molens, kerken, kastelen te stimuleren onderhoud uit te 
voeren.  

 
5. Wat is de grondslag voor de subsidieregeling? 
De Erfgoedwet. 
 
6. Is geen sprake van verboden staatssteun? 
Er wordt voldaan aan alle criteria van artikel 107 (1) VWEU. Er is dus sprake van 
staatssteun. De Sim valt onder het Staatssteunkader voor monumentenzorg, 
waarvan overeenkomstig de Algemene Groepsvrijstellingsverordening aan de 
Europese Commissie is kennisgegeven (kenmerk ). 
 
7. Van welk USK-arrangement is sprake en hoe is de verantwoording? 
 
 
Arrangement/bedrag Verstrekking Verantwoording 
USK 1a 
tot €25.000 

Direct vaststellen Bij aanvraag  
(activiteiten reeds verricht) 

USK 1b 
tot €25.000 

Verlenen en 
ambtshalve 
vaststellen 

Steekproef + melding 

USK 2 
€25.00-€125.000 

Verlenen en 
vaststellen 

Over activiteiten (bv. activiteitenverslag) + melding 

USK 3 
€125.000 of meer 

Verlenen en 
vaststellen 

Over activiteiten (bv. activiteitenverslag) én financiën + melding 

 
In § 2.5 van de Sim is het verantwoordings- en vaststellingsregime neergelegd.  
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Datum 
10 november 2021 

- Indien de verleende subsidie minder dan € 25.000 bedraagt, wordt deze 
vastgesteld zonder aanvraag daartoe binnen 22 weken na afloop van de 
periode waar de subsidie voor is verleend. Bij deze subsidies toont de 
subsidieontvanger op verzoek van de minister aan dat de activiteiten 
waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de 
aan de subsidie verbonden verplichtingen. Bij beschikking wordt 
aangegeven op welke wijze dit wordt aangetoond. 

 
- Indien de verleende subsidie € 25.000 of meer bedraagt wordt de subsidie 

vastgesteld binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag tot 
vaststelling. De subsidieontvanger toont aan de hand van een 
prestatieverklaring aan dat de activiteiten waarvoor de subsidie is 
verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden 
verplichtingen. 
 

- Indien de subsidie € 125.000 of meer bedraagt, legt de subsidieontvanger 
rekening en verantwoording af aan de hand van een financieel verslag. 

 
8. Risicoanalyse 
Geen risico aangezien dit voorstel een technische verlenging van de regeling 

betreft.  
 
9. Wat zijn de kosten? 
De programmakosten en uitvoeringskosten zijn structureel geregeld via het 

bestedingsplan van EenK. 
 
10. Overige aspecten/planning  
De regeling moet vóór 1 januari 2022 verlengd zijn om te voorkomen dat deze 
komt te vervallen.  
 
 
 
 


