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Bereikbaar op werkdagen
Datum 23 maart 2018 van 900 - 17.00 uur

Betreft Verlening subsidie UNESCO Speciaal Gezantschap
Ons kenmerk
1312108

Zaaknummer
1301168

Verplichtingnummer

Geachte heer Beune, IB/560040181

Met uw aanvraag van 20 december 2017, voor het laatst aangevuld op 27 Uw e-mail van
20 december 2017

februari 2018, vraagt u subsidie voor UNESCO Speciaal Gezantschap, uit te
voeren in de periode van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2018. In mijn
administratie is uw aanvraag bekend onder zaaknummer 1301168. Met deze
beschikking beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u voor bovengenoemde periode een subsidie van ten hoogste
€ 48.225,20.

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies 0GW, SZW
en VWS. Dit is een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder c 10 van de
Kaderregeling subsidies 0GW, SZW en VWS.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan
en voorzien in de begroting. Deze subsidie is bedoeld voor het UNESCO
gezantschap laaggeletterdheid, dat wordt ingevuld door prinses Laurentien. De
inhoudelijke opdracht komt van UNESC0. Waar dat nuttig is ter invulling van de
UNESCO opdracht, kunnen ook Nederlandse voorbeelden worden gebruikt om de
wereldwijde UNESCO-missie te versterken. Het Gezantschap is dus niet gevraagd
om het Nederlandse beleid op de kaart te brengen.

Dit jaar wordt de subsidie verstrekt aan de Stichting Lezen & Schrijven. Er is
afgesproken met 0GW dat prinses Laurentien met een voorstel komt voor een
instantie aan welke de subsidie kan worden toegekend na dit jaar. Voor het
activiteitenverslag vraag ik u speciale aandacht in het activiteitenverslag voor de
behaalde resultaten van de Global Alliance for Literacy.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op
31 december 2018.
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Motivering bij het besluit

Ons kenmerk
In 2016 is een richtbedrag van € 45.000,00 afgesproken voor de uitoefening van 1312108

het UNESC0 gezantschap laaggeletterdheid en de uitbreiding van het
Gezantschap met taken binnen de Global Alliance for Literacy. Bij uitzondering
gaan wij akkoord met een verhoging van dat bedrag voor het jaar 2018.

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever
voldoende middelen ter beschikking stelt.

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 0GW-subsidies;
- Kaderregeling subsidies 0GW, SZW en VWS;
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 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 1301168. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact
op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording
Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag in. Aan de
hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn
verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden
zijn.
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Hoe ziet het activiteitenverslag eruit?
Ons kenmerk

Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor 1312108
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het
verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan.
Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen
de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het
activiteitenplan, en de feitelijke realisatie ervan.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat is bekend gemaakt op
de website wwwdus-i.nl.
Het formulier, inclusief activiteitenverslag, zendt u binnen 22 weken na de datum
waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan de Dienst Uitvoering
Subsidies Instellingen (DUS-T), Postbus 16006, 2500 BA Den Haag. Dit betekent
dat het formulier uiterlijk op 3 juni 2019 moet zijn ingediend.

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.

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. U ontvangt
in:
April 2018 : € 16.075,07;
Juli 2018 : € 16.075,07;
Oktober 2018 : € 16.075,06.

De voorschotten maak ik aan u over op rekeningnummer NL26 RABO 0162 1522 56
onder vermelding van verplichtingnummer IB/560040181.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking.
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Ons kenmerk
1312108

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

VI. Simmelink

Bezwaar

Een belanghebbende kan tegen dit bes/uit 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

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of De minister voor Basis- en voortgezet Onderwijs en Media, onder

vermelding van “Bezwaar’, ter attentie van DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag. Meer informatie over het

maken van bezwaar vindt u op wwwduo,nl/zakeliik onder ‘Oneens met Duo
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