Informatiebrief 2020
Collectieve erkenning van Indisch en Moluks
Nederland

Op 15 januari 2020 start de nieuwe subsidieronde van de subsidieregeling Collectieve erkenning van Indisch en Moluks
Nederland. Met de term ‘Indisch en Moluks Nederland’ wordt gedoeld op iedereen met wortels in voormalig
Nederlands-Indië, die zelf of waarvan de voorouder(s) door oorlogsgeweld en naoorlogse ontwikkelingen tot 1967
naar Nederland zijn gekomen.
Ten opzichte van de vorige rondes is de subsidieregeling op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Hier vindt u meer
informatie over de wijzigingen en de gevolgen die dit heeft voor het indienen van uw aanvraag.

Loting
Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld op basis van loting en niet langer op grond van ‘wie het eerst komt, die het
eerst maalt’.
Terugkijkend op de vorige twee aanvraagrondes kwam naar voren dat er bezwaren kleefden aan deze verdeelmethode,
oftewel toekenning op basis van binnenkomst van complete aanvragen. Doordat het subsidieplafond een paar minuten na
het openstellen van de rondes al werd bereikt, waren mensen die ‘handig’ zijn met het versturen van e-mails onbedoeld in
het voordeel. Bovendien heeft VWS aanvragers moeten teleurstellen, van wie de aanvraag weliswaar tijdig ontvangen was,
maar die niet voldeed aan de vereisten, bijvoorbeeld omdat een handtekening ontbrak.
In overleg met de Ronde Tafel is daarom besloten om over te stappen op een systeem van loting. Dit is een neutraal
verdeelmechanisme die de nadelen van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ wegneemt.

De indieningsperiode
Het tijdvak voor het indienen van aanvragen is aangepast. Ieder jaar kunnen aanvragen worden ingediend vanaf 15 januari
tot 15 februari. Aanvragen die buiten deze periode worden ontvangen, moeten helaas worden afgewezen. De
aanvraagperiode is met een maand ingekort, omdat aanvragers dan minder lang hoeven te wachten voordat zij een
beslissing ontvangen. Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend - dus vanaf 15 januari tot 15 februari - doen mee in de
loting.

Maximum bedragen zijn verlaagd
Het maximaal aan te vragen bedrag is verlaagd van € 25.000 naar maximaal € 20.000 per jaar. De maximale
projectperiode blijft ongewijzigd, namelijk drie jaar. Het maximaal aan te vragen bedrag per aanvraag is daarom € 60.000
voor drie jaar. Het minimum aan te vragen bedrag is ongewijzigd gebleven, namelijk € 5.000.
Waarom zijn de bedragen verlaagd? Naar verwachting zullen er weer veel aanvragen binnenkomen. Dit was de eerste twee
rondes ook het geval. Zo zijn er in 2019 maar liefst 83 aanvragen ontvangen waarvan VWS er 21 heeft kunnen honoreren.
Door de bedragen iets te verlagen kan VWS meer aanvragen honoreren, terwijl het tegelijkertijd mogelijk blijft om
omvangrijkere projecten in te dienen. Daarnaast zal het totale bedrag dat voor de subsidieregeling beschikbaar is, de
komende jaren minder worden. Door de maximumbedragen per project te verlagen blijft het mogelijk dat meerdere
projecten per jaar kunnen starten.
Om een gelijke verdeling te krijgen tussen kleinere en grotere projecten wordt in twee categorieën geloot:
 aanvragen van € 5.000 tot € 30.000
 aanvragen van € 30.000 tot en met € 60.000.
Voor beide categorieën is ieder jaar een deel van het totale budget beschikbaar.
Als het beschikbare bedrag binnen een categorie niet ‘opgaat’, dan wordt dit overgeheveld naar de andere categorie.
Aanvragen kunt u indienen door het aanvraagformulier met alle verplichte bijlagen op te sturen naar cewin@minvws.nl.

