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> Retouradres Postbus 16006, 2500 BA Den Haag

Stichting Indisch Herinneringscentrum
Sophialaan 10 
2514 JR 's-gravenhage
Nederland

Datum: 22 januari 2023   
Betreft: Verlening subsidieaanvraag instellingssubsidie 2023

Beste lezer,

Op 21 september 2022 heeft u een aanvraag ingediend voor een instellingssubsidie 
voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 

Met uw brief van 26 oktober 2022, met kenmerk 016-22-YG, heeft u een 
wijzigingsverzoek ingediend met betrekking tot de instellingssubsidie 2023. Tevens 
heeft u op 26 oktober 2022 een gewijzigde begroting en aanvraag ingediend. In uw 
wijzigingsverzoek, gewijzigde aanvraag en gewijzigde begroting, gaf u te kennen dat 
u uw aangevraagde subsidiebedrag heeft gewijzigd van een initieel aangevraagd
subsidiebedrag van € 659.080,00 naar een gewijzigd aangevraagd subsidiebedrag
van € 663.714,00.

Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer 1043607.

Besluit
Ik verleen u hierbij voor bovengenoemde periode een subsidie van maximaal
€ 663.714,00. 

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 bedoeld voor de activiteiten die u in uw activiteitenplan heeft 
omschreven en in de begroting heeft opgenomen. Het gaat om de volgende 
activiteiten:

 Ontwikkelen publieksprogrammering en tentoonstellingen;
 Ontwikkelen van nieuwe educatieve programma’s en het verbeteren van
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bestaande educatieve programma’s;
 Het bieden van ondersteuning voor de jaarlijkse herdenkingsactiviteiten.
 Verbeteren van het IHC als kenniscentrum.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk op 31 december 
2023 zijn uitgevoerd. 

Door de ontwikkeling van het prijspeil komen de volgende onderdelen van de 
subsidie in aanmerking voor een eventuele bijstelling:

 loongevoelig € 399.159,00
 prijsgevoelig € 264.555,00

Bij de verlening is met deze bijstelling nog geen rekening gehouden.

Motivering bij het besluit
Algemeen
Het Indisch Herinneringscentrum (IHC) is een van de vijf herinneringscentra in 
Nederland en draagt bij aan een betere harmonie in de samenleving door de 
verhalen van de Nederlands-Indische gemeenschap van 1900 tot nu een waardige 
plaats te geven. Het onderstreept het belang voor de Indische 
herinneringsgemeenschap om de Nederlandse samenleving een venster te bieden op 
de eigen identiteit en het verwerken van de geschiedenis.
Het jaarplan 2023 is gebaseerd op een aantal hoofddoelstellingen die verder 
uitgewerkt zullen worden in een meerjarenbeleidsplan. Tot nu toe zijn deze 
hoofddoelstellingen en de in het jaarplan geschetste missie en ambitie niet met mij 
besproken. Naar aanleiding daarvan heb ik dan ook een aantal vragen: 
- Hoe verhouden de hoofddoelstellingen zich tot het beleid van VWS ten aanzien van
de collectieve erkenning?
- De eerste hoofddoelstelling – spin in het web van het actuele discours over
kolonisatie en dekolonisatie – vraagt om nadere toelichting, want dit lijkt een
verruiming van de taakopvatting van het IHC.
- Hoe verhoudt zich de positionering van het IHC (met nieuwe huisstijl, vergroten
van zichtbaarheid) ten opzichte van de door mij beoogde samenwerking binnen de
pleisterplaats Sophiahof in het kader van de collectieve erkenning? Deze
samenwerking komt slechts in zeer beperkte mate terug in het jaarplan.
Graag wil ik u en de Raad van Toezicht uitnodigen voor een gesprek in januari 2023
om hierover verder van gedachten te wisselen. Daarvoor ontvang ik van tevoren een
concept van het meerjarenbeleidsplan.

Activiteiten 2023 
Om de zichtbaarheid te vergroten en beter aan te sluiten bij de wensen van het 
publiek zet IHC in 2023 nog meer in op doelgroepsgerichte communicatie. Hiertoe 
heeft het IHC ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld. 
Naast het voorzetten van bestaande programma’s zoals café Riboet zet IHC komend 
jaar ook meer in op het creëren van digitale content, bijvoorbeeld door middel van 
een maandelijkse podcastserie.
Voor wat betreft educatie zet het IHC in op het door ontwikkelen van vier producten: 
Inclusief Indië, lesprogramma’s op locatie, workshop dekolonisatie en het stripboek 
de Terugkeer. In het jaarplan wordt tevens gerefereerd aan de publicatie van Panteia 
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(2021) Inventarisatie Educatie geschiedenis voormalig Nederlands-Indië waaruit 
bleek dat het educatieve aanbod fragmentarisch wordt aangeboden en er behoefte is 
aan een alomvattend geheel. Ambitie van het IHC is om aan deze behoefte te 
voldoen en wil daarom de komende jaren een grotere rol willen spelen binnen het 
onderwijs. 
Er worden twee tijdelijke tentoonstellingen ontwikkeld, namelijk: WereldReis en Ane 
Koen’s Bamboe buigt maar breekt niet. De tentoonstellingen worden na afloop van 
de fysieke looptijd online gepresenteerd voor een meer duurzaam effect.

Aandachtspunten
Vooralsnog ga ik akkoord met de beoogde activiteiten. Zoals hierboven reeds 
vermeld, wil ik hierover wel met u in gesprek. 
Voor wat betreft de educatieve activiteiten wordt u verzocht om een link te leggen 
met het rapport van de commissie versterking geschiedenis voormalig Nederlands-
Indië, dat naar verwachting begin 2023 wordt opgeleverd. Ook wil ik u verzoeken 
een visie te ontwikkelen op hoe de resultaten van het Programma Indisch Erfgoed 
Digitaal zich verhouden tot de reguliere werkzaamheden van het IHC en hierin 
kunnen worden verwerkt zodat deze ook op de lange termijn worden gewaarborgd. 

Staatssteun: aanmelding bij de Europese Commissie
Overheden mogen geen subsidies verstrekken als dat zorgt voor 
concurrentievervalsing op de Europese markt. Er valt niet uit te sluiten dat binnen de 
diverse educatieve projecten die u verricht, ook economische activiteiten 
plaatsvinden. Echter, op grond van de Algemene groepsvrijstellingsverordening 
(AGVV) zijn sommige steuncategorieën vrijgesteld van aanmeldingsplicht en kan 
worden volstaan met een kennisgeving. De educatieve activiteiten (€ 53.379,00) 
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?
U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing 
zijn op de subsidie. En aan alles dat in deze beschikking is opgenomen. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen als u dat niet 
doet.

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;



Ons kenmerk
1185066-1043607-Directie 
Maatschappelijke 
Ondersteuning

Pagina 4 van 7

 Beleidsregels handhaving subsidiebepalingen VWS.

Meldingsplicht
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen is de meldingsplicht. U moet 
direct schriftelijk melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als u denkt dat:

 De activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet op tijd of niet
geheel zullen worden uitgevoerd.

 Niet, niet op tijd of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die
aan de subsidie verbonden zijn.

Neem bij twijfel contact op met DUS-I. Het niet volgen van de meldingsplicht kan 
een (extra) verlaging van de subsidie tot gevolg hebben.

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 uitgevoerd. En dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie 
verbonden zijn. Ook legt u daarmee verantwoording af over de 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 opzet van het 
verslag komt overeen met die van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover 
van toepassing, een analyse van de verschillen tussen de voorgenomen activiteiten 
en beoogde resultaten vermeld in het activiteitenplan. En van de feitelijke realisatie 
ervan.

Hoe ziet het financieel verslag eruit?
Aan de hand van het financieel verslag geeft u inzicht in de kosten en opbrengsten 
per gerealiseerde activiteit, zodat er makkelijk een oordeel over kan worden 
gevormd. Geef hierbij tevens een toelichting per post (voor zover van toepassing). 
Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is 
verleend. En het gaat vergezeld van een controleverklaring. Deze is opgesteld door 
een accountant, volgens het accountantsprotocol Kaderregeling subsidies OCW, SZW 
en VWS, die te vinden is op www.dus-i.nl. Het accountantsprotocol bevat het hier 
van toepassing zijnde Model C.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie gebruikt u het formulier 
‘subsidievaststelling’, dat beschikbaar wordt gesteld op het Subsidieplatform. U 
ontvangt een notificatie als u de subsidie kunt verantwoorden. Het formulier inclusief 
bijlagen en de controleverklaring stuurt u binnen 22 weken na de datum waarop de 
activiteiten uiterlijk moeten zijn uitgevoerd via het Subsidieplatform naar DUS-I. 

Dit betekent dat u deze stukken uiterlijk op 2 juni 2024 moet indienen.

Administratieplicht 
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: 

http://www.dus-i.nl
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 De rechten en verplichtingen die voor de subsidievaststelling van belang zijn.
 De betalingen en ontvangsten.
 De kosten en opbrengsten.

De administratie en de bijbehorende documenten bewaart u gedurende 10 jaren na 
de vaststelling van de subsidie.

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 procent 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?
Voldoet u niet aan de subsidieverplichtingen? Of voert u de activiteiten niet geheel 
uit? Dan kan dat tot gevolg hebben dat u de subsidie moet terugbetalen. Ik wijs u er 
verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij subsidies wordt 
bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik. Wilt u meer weten over 
deze registratie? Kijk dan op www.dus-i.nl/mo-register. 

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 bevoorschotting zal plaatsvinden door middel van maandelijkse, automatische 
overschrijvingen.

De voorschotten zullen worden overgemaakt op uw rekeningnummer 
BANKREKENINGNUMMER onder vermelding van 1043607.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 
Na afloop van de subsidieperiode ontvangt u een verzoek voor informatie ter 
verantwoording. Nadat u deze informatie heeft toegestuurd, wordt de subsidie 
binnen 22 weken vastgesteld. Als die termijn niet wordt gehaald, dan ontvangt u 
hierover bericht. De vaststelling vindt plaats in een aparte brief.

Heeft u vragen?
Voor vragen over deze brief kunt u contact opnemen met de Dienst Uitvoering 
Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De contactgegevens vindt u rechts in de kantlijn 
op pagina 1. Zet uw subsidienummer 1043607 en uw relatienummer ******** in uw 
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e-mail of brief. Neemt u telefonisch contact met ons op? Houd deze gegevens dan bij
de hand. Dan kunnen wij u sneller helpen.

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

Met vriendelijke groet,

de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze, 
Directeur,

Maartje Roelofs
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Bezwaar
Bent u het niet eens met deze beslissing? Kijk eens op 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-
sport/bezwaarschriften-vws. Daar wordt uitgelegd wat u kunt doen als u 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 (deze 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.

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/bezwaarschriften-vws
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/bezwaarschriften-vws
mailto:WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl



