SUBSIDIE IN DE SIM-REGELING

versie 01-2019

1. HET AANVRAGEN VAN DE SUBSIDIE
De subsidie SIM

(was tot 1 juli 2016 BRIM) is bedoeld voor rijksmonumenten en

aanvragen kunnen jaarlijks vanaf 1 februari tot en met 31 maart bij de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed (RCE) worden ingediend. Alle aanvragen welke buiten deze periode
worden ingediend worden onverwijld afgewezen.
De regeling is alleen bedoeld om het gebouw op een –aldus de minister- sobere en
doelmatige wijze in stand te houden. Zo is bijvoorbeeld het schilderen van het interieur
of het sausen van muren alleen subsidiabel als daar ook herstelwerkzaamheden aan
verricht zijn. Grootscheepse restauraties zijn in deze regeling niet mogelijk. Deze dienen
bij de provincie aangevraagd te worden. Elke provincie heeft daar zijn eigen regelingen
voor.
Voor het indienen zijn er twee mogelijkheden: op papier en digitaal. De SBKG NoordNederland dient de aanvragen om efficiencyredenen in principe altijd digitaal in. De
eigenaar ontvangt de ingediende stukken van de aanvraag digitaal. Op verzoek kan de
eigenaar deze ook op papier ontvangen.
Een subsidieaanvraag bestaat uit: een ingevuld aanvraagformulier, een begroting volgens
RCE-model, foto’s van het object eventueel aangevuld met tekeningen, een polis van de
verzekeraar of een taxatierapport i.v.m. de herbouwwaarde1, een recent inspectierapport
(veelal van de Monumentenwacht), een machtiging aan de SBKG Noord-Nederland en
indien nodig andere aanvullende stukken.
Na de officiële sluitingsdatum van de indieningsperiode (dus vanaf 1 april) vindt de
beoordeling van de aanvragen plaats. Na deze beoordeling zullen de goedgekeurde
aanvragen op basis van de regel “de kleintjes eerst” gehonoreerd worden. Dit betekent
dat de aanvragen met de laagste begrotingen eerst gehonoreerd worden tot het budget
uitgeput is.
Dit om te voorkomen dat “grotere” monumenten door deze regeling vaker afgewezen
zullen worden zijn er twee categorieën ingesteld. Eén voor monumenten met een
herbouwwaarde van 0,2 miljoen tot 8,3 miljoen en één voor monumenten met een
herbouwwaarde hoger dan 8,3 miljoen.

De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om een afgebrand of ingestort of anderszins
onbruikbaar gebouw opnieuw te bouwen met dezelfde bestemming op dezelfde locatie. Deze
waarde wordt door middel van een taxatie (veelal voor de verzekering van het object) vastgesteld.
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Voor 1 september dient de RCE alle aanvragen te hebben afgehandeld. Bericht van
toekenning krijgt u over het algemeen in de eerste helft van september.
Erfgoedwet
De Subsidieregeling instandhouding monumenten is rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd (zie
artikel 7.3). Daarmee is het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten
2013 (Brim 2013) komen te vervallen. Een deel van de bepalingen uit het Brim 2013 is
opgenomen in de Erfgoedwet en een ander deel is opgenomen in de Subsidieregeling
instandhouding monumenten.

2. DE HOOGTE VAN DE SUBSIDIE EN OVERIGE VOORWAARDEN
De subsidieperiode van een beschikte aanvraag beslaat 6 jaar en gaat in het jaar dat volgt
op de toekenning in. De maximale plankosten (welke in de begroting staan gespecificeerd)
zijn gebaseerd op de eerder genoemde herbouwwaarde. Om voor de volledige subsidie
in aanmerking te komen mag maximaal 3% van de vastgestelde herbouwwaarde van uw
gebouw (een orgel mag daarbij opgeteld worden) in de onderhoudsbegroting
opgenomen worden. Het subsidie percentage voor beschikkingen met een looptijd vanaf
2020 bedraagt 60%. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50%.
Voorbeeld;
Uw kerk heeft (inclusief het orgel) een HBW van € 1.000.000,00. Er kan dan voor € 30.000,–
aan plankosten worden ingediend. Indien dit bedrag geheel subsidiabel wordt verklaard
geeft dit voor de komende 6 jaar een maximale rijkssubsidie van € 18.000,– . Gedurende
de looptijd van de beschikking wordt telkens In februari de jaarlijkse voorschotbedragen
uitgekeerd door het Nationaal Restauratie Fonds [NRF].
Per monumentnummer, en of bouwkundig zelfstandig onderdeel, kan er een aanvraag
ingediend worden. Monumenten met een herbouwwaarde van minder dan € 200.000
vallen buiten de regeling. Deze kunnen echter, als de eigenaar nog een ander
rijksmonument met een hogere herbouwwaarde in eigendom heeft, aan een aanvraag
voor dit object toegevoegd worden.
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3. AFHANDELING SUBSIDIE BESCHIKKING NA 6 JAAR
Vereisten per ontvangen subsidiebedrag (bron: www.monumenten.nl)
Minder dan € 25.000
Is uw subsidie minder dan € 25.000, dan hoeft u geen verantwoording af te leggen. Wel
is het mogelijk dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed na afloop van het laatste
kalenderjaar van het instandhoudingsplan steekproefsgewijs controleert of de
gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en of u heeft voldaan aan de
subsidieverplichtingen.

€ 25.000 tot €125.000
Bij subsidiebedragen tussen € 25.000 en € 125.000 geeft u met een prestatie-verklaring
aan of de gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd, of aan de subsidieverplichtingen is
voldaan en voor welk bedrag de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook overlegt u per
monument of zelfstandig onderdeel een inspectierapport dat is opgesteld na afloop van
de werkzaamheden.

€ 125.000 tot € 300.000
Bij subsidiebedragen boven € 125.000 is naast een prestatieverklaring ook een financiële
verklaring vereist. Hierin kunt u aangeven voor welk bedrag de werkzaamheden zijn
uitgevoerd. Ook overlegt de subsidieontvanger per monument of zelfstandig onderdeel
een inspectierapport dat is opgesteld na afloop van de werkzaamheden.
• Model prestatieverklaring
• Inspectierapport, opgesteld na uitvoering van de werkzaamheden
• Model financiële verklaring
Bij subsidiebedragen boven € 300.000 is aanvullend een controleverklaring van uw
accountant vereist.
Opmerking: het is belangrijk om originele rekeningen/facturen en betalingsbewijzen te
bewaren.
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