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Aanleiding 
Op grond van het Besluit vaststelling beleidsregels instandhoudingssubsidie 
woonhuis-rijksmonumenten (hierna: de woonhuisregeling) wordt subsidie 
verstrekt voor de instandhouding van rijksmonumenten met een woonfunctie. De 
woonhuisregeling geldt sinds 2019 en is de opvolger van de fiscale 
rijksmonumentenaftrek. De woonhuisregeling loopt af op 1 januari 2024 en bevat 
enkel een subsidieplafond voor de jaren 2019 tot en met 2022. Om tegemoet te 
komen aan de wens om de woonhuisregeling te verlengen met twee jaar moet de 
woonhuisregeling dan ook gewijzigd worden.1  
 
Samenvatting van het besluit 

- Met dit besluit wordt de looptijd van de woonhuisregeling verlengd met twee 
jaar tot 1 januari 2026. 
Daarnaast zijn in het besluit nieuwe subsidieplafonds opgenomen voor 
activiteiten verricht in de kalenderjaren 2023 en 2024. Voor beide jaren is 
het subsidieplafond vastgesteld op € 50 miljoen, waarmee aangesloten 
wordt bij de huidige systematiek van de woonhuisregeling.  

- Tevens wordt met dit besluit een technische verbetering aangebracht in de 
woonhuisregeling. De woonhuisregeling kent namelijk een vaste 
aanvraagtermijn, die afwijkt van de termijn uit artikel 7.2 van de 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS (hierna: Kaderregeling). Om 
deze afwijking te verduidelijken worden de artikelen 7.2 en 7.3 van de 
Kaderregeling met dit besluit expliciet buiten toepassing verklaard.  

 
Gevraagde besluit 
U wordt gevraagd: 
- akkoord te gaan met het bijgevoegde besluit, maar dit nog niet te 

ondertekenen. Gelet op een in de woonhuisregeling opgenomen 
voorhangverplichting, mag het besluit niet worden vastgesteld voordat de TK 
30 dagen de tijd heeft gekregen om op het ontwerp te reageren. 

- de brief te ondertekenen waarmee het ontwerp aan de TK wordt gezonden. Na 
verstrijken van de termijn wordt de regeling nogmaals aan u voorgelegd, dan 
ter ondertekening. 

 
Toelichting 
Deze nota wordt bij aanbieding van de concept-wijzigingsregeling aan de Tweede 
Kamer openbaar gemaakt. In de nota zijn enkel de persoonsgegevens van de 
betrokken ambtenaar en de documentkenmerken gelakt. 

 
1 Zoals opgenomen in de hoofdlijnenbrief cultuur 2022, Kamerstukken II 2021/22, 32820, nr. 467. 
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Bijlage met informatie over de regeling  
 
1. Wat is het probleem en de aanleiding voor de subsidieregeling? 
Dit wijzigingsbesluit geeft uitdrukking aan de wens om het Besluit vaststelling 
beleidsregels instandhoudingssubsidie woonhuis-rijksmonumenten (hierna: de 
woonhuisregeling) te verlengen met twee jaar. De woonhuisregeling loopt af op 1 
januari 2024 en kent geen subsidieplafond voor activiteiten in het jaar 2023 of 
2024. Om een verlenging te verwezenlijken is het dan ook wenselijk dat de 
looptijd van het Besluit wordt verlengd tot 1 januari 2026, waarbij eveneens 
subsidieplafonds moeten worden opgenomen voor activiteiten verricht in het jaar 
2023 en activiteiten verricht in het jaar 2024. 
 
2. Wie zijn betrokkenen? 
Een conceptversie van het wijzigingsbesluit is afgestemd met de RCE en EenK. Bij 
eerdere versies van de regeling is gesproken met diverse belangenbehartigers 
van monumenteigenaren en andere overheden.  
 
3. Wat is het doel van de subsidieregeling? 
Het doel van de verlenging van het besluit is gelegen in het blijven subsidiëren 
van particuliere eigenaren of Natuurschoonwet-aandeelhouders van 
rijksmonumenten met een woonfunctie voor kosten die zij maken voor 
noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden. 
 
4. Waarom een subsidieregeling en geen ander instrument? 
Het betreft een verlenging van een bestaand besluit.  
 
5. Wat is de grondslag voor de subsidieregeling? 
Artikel 7.1 juncto artikel 7.7, tweede lid, van de Erfgoedwet en de artikelen 1.3 en 
2.1, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. 
 
6. Bestaat er een risico op ongeoorloofde staatssteun? 
Bij het opstellen van de oorspronkelijke woonhuisregeling is een 
staatssteunanalyse uitgevoerd, die is opgenomen in de nota ter aanbieding bij de 
eerste versie van het Besluit.2 Dit besluit strekt enkel tot verlenging van de 
woonhuisregeling. De activiteiten ten opzichte van de eerdere regeling zijn dus 
niet gewijzigd.  De staatssteunparagraaf van de eerdere aanbiedingsnota wordt 
dus gehandhaafd. Daarbij dient wel te worden vermeld dat de woonhuisregeling 
nu valt onder kennisgeving SA.101899 Nationale Monumentenregeling / 
Monumentenkader. Vanaf nu geldt ook een TAM-verplichting bij individuele 
steunverleningen boven de €500.000. De TAM-verplichting houdt in dat 
overheden informatie verstrekken over de verleende staatssteun aan de Europese 
Commissie. Deze informatie komt in het transparantieregister van de Europese 

 
2 Aanbiedingsnota Beleidskader instandhouding woonhuis-rijksmonumenten, Proza-nummer 
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Commissie. De uitgaven op grond van deze regeling moeten daarnaast ook 
jaarlijks worden gerapporteerd.  
 
7. Van welk USK-arrangement is sprake en hoe is de verantwoording? 
Dit wijzigingsbesluit brengt geen wijziging aan in de verantwoordingssystematiek 
van de woonhuisregeling. Zie nader de nota ter aanbieding bij de eerste versie 
van de woonhuisregeling.  
 
8. Risicoanalyse 
Bij het opstellen van het oorspronkelijke beleidskader is een risicoanalyse 
uitgevoerd, die te vinden is onder Proza-nummer .  
 
9. Wat zijn de kosten? 
Het subsidieplafond voor activiteiten in het kalenderjaar 2023 is vastgesteld op 
ten hoogste € 50 miljoen. Het subsidieplafond voor activiteiten in het kalenderjaar 
2024 is eveneens vastgesteld op € 50 miljoen.  
 


