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Culturele Basisinfrastructuur 2013-2016

Subsidie op basis van totaalplan met:

� Component huisvesting

� Component publiek en collectie

� Component wetenschap (individuele gevallen)

Totale subsidie voor 4 jaar
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Subsidiering 2017-2020

Culturele Basisinfrastructuur

� Publieksactiviteiten/exploitatie

� 4 jaar

Wetsvoorstel Erfgoedwet 

� Wettelijke taak (langjarig)

� Collectiebeheer

� Huisvesting (als museum zelf verantwoordelijk)
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Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020
Artikel 3.26. Musea 

1. De minister kan een instellingssubsidie verstrekken voor 
publieksactiviteiten en andere activiteiten – niet behorende tot 
beheer van de collectie in de zin van de Erfgoedwet – aan een 
instelling met als kernactiviteit het beheer van een collectie van 
cultureel erfgoed.

2. De minister kan een aanvullend bedrag verstrekken aan één 
instelling die op grond van het eerste lid subsidie ontvangt voor 
het bevorderen van de bescherming en kennis van immaterieel 
erfgoed.
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Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020
Artikel 3.28. Subsidieplafonds 

1. Voor subsidieverstrekking op grond van de artikelen 3.26 en 
3.27 zijn jaarlijks ten hoogste de volgende bedragen 
beschikbaar:

a. voor instellingen als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, 
gezamenlijk: 
€ 58.600.000;

2. Aan een instelling aan welke een vierjaarlijkse instellingssubsidie 
is verleend voor de jaren 2013 tot en met 2016, verleent de 
minister op grond van artikel 3.26, eerste lid, niet minder dan 
90% van de subsidie voor de activiteiten, genoemd in artikel 
3.26, eerste lid, die aan de instelling is verleend in die periode.
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Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020
Artikel 3.30. Rangorde 

1. Ten behoeve van de beslissing aan welke instellingen 
instellingssubsidie wordt verleend, maakt de minister een 
rangorde van de instellingen die voor subsidie in aanmerking 
komen op grond van artikel 3.26, eerste lid.

2. In de rangorde hebben instellingen die op grond van artikel 2.8 
van de Erfgoedwet zijn belast voorrang.
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Wetsvoorstel Erfgoedwet

� Behandeling Eerste Kamer

� Inwerkingtreding

� Regeling beheer rijkscollectie en subsidiëring museale 
instellingen
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Wetsvoorstel Erfgoedwet
Huisvesting: 4 situaties bij musea 

1. Instelling is eigenaar van het pand

2. RVB is eigenaar, instelling is verantwoordelijk voor beheer

3. RVB is eigenaar en besteedt in opdracht museum het beheer aan

4. Instelling huurt het pand

Berekening huisvestingslasten

� Herbouwwaarde (situatie 1, 2 en 3)

� Correctiefactor, kosten RVB (situatie 2 en 3)

� BTW compensatie (situatie 2)
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Wetsvoorstel Erfgoedwet

Berekening collectiekosten

� Begroting 2013-2016

� Opslag van ongeveer 10% voor algemene kosten
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Culturele Basisinfrastructuur
Berekening publieksactiviteiten (indien de Raad het plan 
positief beoordeelt)

Situatie 1 (Instelling is eigenaar): 

� Totale subsidie BIS 2013-2016

� In mindering: huisvestingslasten 2017 en collectiekosten (tabel)

� 90% van het resterende bedrag voor BIS

2013-2016

2017-2020

BIS subsidie

Huisvesting collectie publiek 10%



Culturele Basisinfrastructuur

Situatie 2 of 3 (RVB is eigenaar):

� Totale subsidie BIS 2013-2016

� In mindering: huisvestingslasten 2013 en collectiekosten 
(tabel)

� 90% van het resterende bedrag

2013

2017
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Huisvesting BIS BIS subsidie

HV nieuw collectie publiek 10%



Effect correctiefactor

2013-2016

2017-2020

Door nieuwe bekostiging huisvesting meer subsidie dan in 2013
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Huisvesting BIS BIS subsidie

HV nieuw stelsel collectie publiek 10%



Culturele Basisinfrastructuur

Situatie 4 (huur):

� Totale subsidie BIS 2013-2016

� In mindering: collectiekosten (tabel)

� 90% van het resterende bedrag voor BIS

2013

Huisvesting 

2017

HM 2013-16
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BIS subsidie

Collectie Publiek en exploitatie                    10%
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Wetsvoorstel Erfgoedwet

� Geen schotten

� Berekening kosten collectiebeheer wordt geëvalueerd 

(project OCW en Museumvereniging)

� RvC adviseert over € 58.600.000 publieksactiviteiten
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Aanvraagproces 

Aanvraag BIS voor 1 februari 2016 17.00 uur

Aanvraag Erfgoedwet voor 1 juli 2016

Begroting dient jaarlijks te worden ingediend

Beide aanvragen kunnen de eerste keer worden gecombineerd: 

deadline 1 februari 2016 17.00 uur

Besluit op beide aanvragen: Prinsjesdag 2016
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Voornemenbrief

� Voornemen tot belasten met wettelijke taak art. 2.8 Erfgoedwet

� Verplichtingen uit beheersovereenkomst, zijn opgenomen in de 
regeling en/of voornemenbrief

� Zienswijze

� Na inwerkingtreding Erfgoedwet en regeling volgt het definitieve 
besluit



Vragen?

Accounthouder bij OCW

www.cultuursubsidie.nl

www.cultureelerfgoed.nl/dossiers/erfgoedwet 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erfgoed/inhoud/erfgoedwet 
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