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Geachte heer De Graaff, 

 

Met uw aanvraag van 26 oktober 2017, voor het laatst gewijzigd op  

4 december 2017, vraagt u subsidie voor Update Cultural Mapping Turkije, uit te 

voeren in de periode van 1 november 2017 tot en met 1 september 2018.  

In mijn administratie is uw aanvraag bekend onder nummer: 1271978. Met deze 

beschikking beslis ik op uw aanvraag. 

 

Besluit 

 

Hierbij verleen ik u voor bovengenoemde periode een subsidie van € 14.950,00.  

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW 

en VWS. Dit is een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder a 2° van de 

Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS. 

 

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan 

en voorzien in de begroting. Het gaat om het updaten van een aantal bestaande 

mappings van het Turkse culturele veld en tot de creatie van een aantal nieuwe 

mappings. 

 

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 

1 september 2018. 

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever 

voldoende middelen ter beschikking stelt. 

 

Motivering bij het besluit 

 

Turkije is een prioriteit binnen het internationaal cultuurbeleid en het is van 

belang dat Nederlandse kunstenaars, culturele instituten en het postennet in 

Turkije inzicht heeft over het Turkse culturele veld. 

 

 

 

 
  

Datum   

Betreft Verlening subsidie Update Cultural Mapping Turkije 

Dienst Uitvoering Subsidies  

aan Instellingen 

Bezoekadres 

Parnassusplein 5 

2511 VX Den Haag 

www.dus-i.nl 

 

Contact 

T 070 340 5566 (keuze OCW) 

E ocwsubsidies@minvws.nl  

 
Bereikbaar op werkdagen 

van 9.00 – 17.00 uur 

 

Ons kenmerk 

1285627 

Relatienummer 

7000357 

 

Zaaknummer 

1271978 

 

Verplichtingnummer 

IB/560035699 

 

Uw e-mail van 

26 oktober 2017 

 

http://www.dus-i.nl/
mailto:ocwsubsidies@minvws.nl
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Ons kenmerk 

1285627  

 

Waaraan moet u voldoen? 

 

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van 

toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is 

opgenomen.  

 

Wet- en regelgeving 

De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie: 

- Wet overige OCW-subsidies; 

- Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; 

- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies; 

- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers 

verstrekte subsidies. 

 

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.  

 

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen 

bij niet-naleving. 

 

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de 

wet- en regelgeving onder uw aandacht.  

 

Meldingsplicht 

Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U 

moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 

zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is 

dat: 

- de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel 

zullen worden verricht, of  

- niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die 

aan de subsidie verbonden zijn.  

 

Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, doet u schriftelijk bij 

de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) onder vermelding van 

zaaknummer 1271978.  

Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw 

contactpersoon. 

 

Steekproefsgewijze controle 

Tot een jaar na de datum waarop de activiteiten moeten zijn verricht, kan ik 

steekproefsgewijs een controle uitvoeren. U wordt dan verzocht aan te tonen dat 

de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, daadwerkelijk zijn verricht en dat is 

voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Dat kunt u 

doen door de geupdate mappings met ons te delen. Mocht van het voorgaande 

sprake zijn, ontvangt u hiervan bericht. 

 

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt? 

 

Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 

niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de 

subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder. 

 

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke 

boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke 

boete opleggen. 

 

http://www.wetten.overheid.nl/


 

 
 

 

 Pagina 3 van 3 

 

Ons kenmerk 

1285627  

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij 

subsidies wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik van 

subsidie. 

 

Wanneer ontvangt u de subsidie? 

 

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag. Het volledige 

subsidiebedrag van € 14.950,00 maak ik binnen zes weken na de datum van deze 

beschikking aan u over op NL23ABNA0590706187 onder vermelding van 

IB/560035699. 

 

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 

 

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 

weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht, te weten 

uiterlijk op 2 februari 2019. De vaststelling vindt plaats in een afzonderlijke 

beschikking. 

 

Heeft u vragen? 

 

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de Dienst 

Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) via telefoonnummer: 

070 – 340 55 66 of e-mailen naar ocwsubsidies@minvws.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 

namens deze, 

het afdelingshoofd van de  

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 

 
drs. Imro Simmelink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezwaar 

Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden 

schriftelijk bezwaar maken. De belanghebbende dient daartoe een bezwaarschrift in bij de minister van OCW, 

onder vermelding van "Bezwaar", ter attentie van DUO, Postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie 

over het maken van bezwaar vindt u op www.bezwaarschriftenocw.nl.  

mailto:ocwsubsidies@minvws.nl

