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Voorhangprocedure subsidieregeling Stichting CAOP 2023 

Aanleiding 

Op 1 januari 2023 komt de subsidieregeling Stichting Centrum voor de 

Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (hierna CAOP) 2020 te vervallen. Uit de 

evaluatie van de subsidieregeling Stichting CAOP 2020 is gebleken dat het 

wenselijk is de subsidierelatie met het CAOP te handhaven. De subsidieregeling 

Stichting CAOP 2023 voorziet hierin. De regeling is intern getoetst en klaar om ter 

voorhang aan de Tweede Kamer te worden aangeboden.   

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de voorhang en de aanbiedingsbrief 

aan de Tweede Kamer te ondertekenen.  

Kern 

De onderhavige regeling ziet op het opnieuw vaststellen van een subsidieregeling 

voor het CAOP. Het CAOP ondersteunt met de subsidie verschillende commissies 

op het terrein van arbeidszaken binnen de publieke sector. Het gaat hierbij om de 

secretariële, juridische en administratieve ondersteuning van de volgende 

commissies;  

1. de Advies- en Arbitragecommissies; 

2. de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en de daaronder 

ressorterende commissies; 

3. de Bedrijfscommissie Overheid; 

4. de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren; 

5. de Adviescommissie Veiligheidsonderzoeken; 

6. de Geschillencommissie Rijk; 

7. de Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen Rijk.  

 

Tevens kan subsidie worden verstrekt voor overige activiteiten die bijdragen aan 

aantrekkelijk werkgeverschap en de kwaliteit en wendbaarheid van 

overheidsorganisaties.  

Toelichting 

De subsidieregeling aan het CAOP kwalificeert als staatssteun. Dit betekent dat de 

staatssteunregels van toepassing zijn op de subsidieregeling. In beginsel moet 

staatssteun worden aangemeld bij de Europese Commissie. Er bestaan echter 

mogelijkheden om de staatssteun vrij te stellen van de aanmeldingsverplichting. 
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Een van deze mogelijkheden is de subsidieregeling aan te merken als een dienst 

van algemeen economisch belang (DAEB).  

 

Het is niet aannemelijk dat een andere onderneming dezelfde kwaliteit, prijs, 

continuïteit en toegankelijkheid van de diensten van het CAOP kan aanbieden. 

Vanwege de onafhankelijke uitstraling, het huidige vertrouwen, de specialistische 

kennis, de ervaring en het lage tarief, zijn de activiteiten vormgegeven als DAEB. 

De verschillende vereisten die de Europese Commissie hieraan stelt zijn 

opgenomen in de subsidieregeling en de daarbij behorende toelichting.  

 

Nu het een voortzetting van een bestaande subsidierelatie betreft, is op grond van 

de Comptabiliteitswet een voorhang van 30 dagen voorgeschreven. 
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