
DAEB rapportage Nederland  

BESCHRIJVING VAN DE TOEPASSING VAN HET DAEB-BESLUIT EN DE DAEB-

KADERREGELING EN TOEGEKEND BEDRAG  



2) Sociale diensten (art. 2, lid 1, onder c)) 

a) Gezondheidszorg en langdurige zorg 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – Vinex 2012 en 2013  

Duidelijke en 

volledige 

beschrijving van 

hoe de 

betrokken 

diensten in uw 

lidstaat worden 

georganiseerd
1
 

 

Welk soort 

diensten is in de 

betrokken sector 

in uw lidstaat 

aangemerkt als 

DAEB? Geef een 

zo duidelijk 

mogelijke 

beschrijving van 

de inhoud van de 

als DAEB 

toegewezen 

diensten. 

Het opstarten van en verder ontwikkelen van geïntegreerde  

eerstelijnsgezondheidscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties,  

waarin multidisciplinaire eerstelijnszorg, die door meerdere  

zorgaanbieders met verschillende disciplinaire achtergronden in 

samenhang 

worden aangeboden. Dit gaat gepaard met specifieke aanloopproblemen. 

Het is van groot belang dat er ondanks de aanloopproblemen  

geïntegreerde zorg wordt aangeboden tijdens de realisatie van  

grootschalige nieuwbouwlocaties. Daarom zijn bepaalde  

gezondheidscentra in grootschalige nieuwbouwlocaties middels een  

uitvoeringsovereenkomst behorend bij de subsidieverleningsbeschikking  

contractueel belast met het aanbieden van die zorg bij wijze van dienst  

van algemeen economisch belang. Dit betekent dat zij de taak hebben om  

op die locaties geïntegreerde eerstelijnszorg te verlenen en verder te  

ontwikkelen. 

                                                            
1 Wanneer in uw lidstaat in een bepaalde sector slechts een klein aantal individuele DAEB's bestaat, zouden 

wij een gedetailleerde beschrijving van deze diensten zeer op prijs stellen. Wanneer in een bepaalde sector 

in uw lidstaat een groot aantal diensten wordt toegewezen (bijvoorbeeld omdat zij tot de bevoegdheid van 

regionale of lokale overheden behoren), zouden individuele gegevens over de toegewezen diensten 

onevenredig zijn. Maar een duidelijke en beknopte algemene beschrijving van hoe de sector georganiseerd 

is, met inbegrip van de gemeenschappelijke kenmerken van de toegewezen individuele diensten, blijft van 

cruciaal belang. Aangezien onder de DAEB-kaderregeling vallende zaken in aantal beperkt zullen zijn, 

verwacht de Commissie een gedetailleerde beschrijving van elke concrete maatregel. 



Het beleidskader waar eea in is geregeld is bijgevoegd (bijlage 1). 

Wat zijn de 

(gebruikelijke) 

vormen van 

toewijzing? 

Wanneer voor 

een bepaalde 

sector 

standaardmodelle

n voor 

toewijzingen 

worden gebruikt, 

voeg deze dan 

hierbij. 

Subsidieverstrekking en daarbij een uitvoeringsovereenkomst. De 

subsidie  

wordt voorafgaand aan enig jaar verleend en na afloop vastgesteld en  

afgerekend. De uitvoeringsovereenkomst (bijlage 2) zorgt er voor dat 

 de centra zich verplichten de betreffende zorg te verlenen. 

Wat is de 

(gebruikelijke) 

periode 

waarvoor de 

DAEB wordt 

toegewezen? Wat 

is de minimum- 

en 

maximumduur? 

Wat is het 

aandeel van de 

toewijzingen voor 

een periode van 

meer dan 10 jaar? 

Subsidies worden voor een jaar verstrekt met een maximum van 5 jaar. 

Worden (in de 

regel) 

uitsluitende of 

bijzondere 

rechten aan de 

ondernemingen 

toegekend? 

Nee 

Wat is het 

(gebruikelijke) 

compensatiemec

hanisme voor de 

betrokken 

diensten? 

Vermeld daarbij 

ook het gebruikte 

steuninstrument 

(rechtstreekse 

subsidie, garantie 

enz.) en geef aan 

Een subsidie die vooraf verleend en achteraf vastgesteld wordt. De wijze  

waarop het subsidie berekend wordt is vastgelegd in bijgevoegd  

beleidskader. Tevens is ter info het aanvraagformulier voor subsidiëring 

 toegevoegd. 



of een methode 

op basis van 

kostentoerekenin

g dan wel de Net 

Avoided Cost-

methode wordt 

toegepast. 

Nadere 

informatie over 

de (gebruikelijke) 

regelingen om 

overcompensatie 

te vermijden en 

terug te betalen. 

Het betreft subsidie als bedoeld in artikel 8, onder f, van de  

Kaderregeling VWS-subsidies. De kaderregeling is ter informatie 

bijgevoegd 

(bijlage 3). 

Bedrag van de 

toegekende 

steun 

 

Totaalbedrag 

van de 

toegekende 

steun
2
. Dit omvat 

alle op uw 

grondgebied 

betaalde steun, 

óók die van 

regionale en 

lokale overheden. 

VINEX 

subsidie 

Subsidievaststelling 2012 Subsidie- 

verlening  

2013 

Stg 
Gezondheidscentrum 
Leidsche Rijn  

 

€ 292.000 

 

€ 300.000 

 

Cooperatie Zorgpoort 
U A  

 

€ 254.140 

 

€ 215.586 

 

Stg Coople  

 

€ 166.811 

 

€ 194.159 

 

Gezondheidscentrum 
Schuytgraaf BV  

 

€ 135.000 

 

€ 142.898 

 

Stg Zorg in De Groote 
Wielen  

 

€ 159.633 

 

€ 159.569 

 

Broekpolder € 246.500 € 300.000 

                                                            
2 Zoals bepaald in artikel 9, onder b), van het DAEB-besluit en punt 62, onder b), van de DAEB-kaderregeling. 

Geef een uitsplitsing per kalenderjaar. 



   

   

Totaal € 1.254.084 

 

€ 1.312.212  

 

 

 

Overige 

kwantitatieve 

gegevens
3
 

De subsidies voor 2012 zijn inmiddels verleend en vastgesteld. De 

subsidies 

voor 2013 zijn al wel verleend, maar bevinden zich op het moment van  

invullen van deze template nog in de vaststellingsfase, waarbij de 

definitieve 

subsidie nog moet worden bepaald. 

 

Tilburg – Maatschappelijk vastgoed, opvang dak- en thuislozen  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Herontwikkeling maatschappelijk 

vastgoed tb.v. opvang dak- en 

thuislozen 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Subsidiebeschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 2013-2017 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Er is een subsidie verleend in de kosten 

van herontwikkeling. Deze wordt in 

delen ter beschikking gesteld aan de 

hand van de uitvoering van het project. 

Na afloop volgt een definitieve 

vaststelling.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

De gemeente is nauw betrokken bij de 

ontwikkeling van het project. De 

ontvanger van de subsidie voert een 

afzonderlijk administratie, gescheiden 

                                                            
3 Mocht u beschikken over gegevens betreffende in het kader van het DAEB-besluit en de DAEB-

kaderregeling verleende steun - bijv. aantal begunstigden per sector, gemiddeld steunbedrag, bedrag per 
steuninstrument (rechtstreekse subsidie, garantie enz.), omvang van de ondernemingen enz. - dan zou de 
Commissie die graag ontvangen. Indien deze overige kwantitatieve gegevens niet rechtstreeks beschikbaar 
zijn in een bepaalde lidstaat, kunnen zij uiteraard meer geaggregeerd en/of in de vorm van ramingen 
worden gepresenteerd. Geef in dat geval aan dat is gebruikgemaakt van ramingen en ook hoe de gegevens 
zijn geaggregeerd. 



van haar reguliere activiteiten en 

verleent de gemeente periodiek inzage 

daarin. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

€ 6.000.000 over vijf jaar afhankelijk van 

de voortgang van het project. 

  



c) Toegang tot de arbeidsmarkt en herintreding 

Den Helder – Participatievoorzieningen 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Het leveren van participatievoorzieningen 

op grond van de Wet participatiebudget 

(2012 en 2013) 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Alleenrecht middels Aanwijzingsbesluit 

krachtens Verordening vestiging 

alleenrecht participatievoorzieningen  

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

1 januari 2010 tot 1 januari 2014   

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidiëring per individueel traject begrote 

kosten op basis van tevoren goedgekeurd 

voorcalculatorisch tarief met inachtneming 

van Raamovereenkomst  en per 

ketenpartner gesloten 

Uitvoeringsovereenkomsten. 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Dit is geborgd in de Raamovereenkomst 

Helder Werk. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: € 1.860.063 

2013: € 1.451.176 

 

Gouda – re-integratietrajecten loonvormende arbeid  

Rapportage diensten van algemeen economisch belang onder het 
vrijstellingsbesluit 2012 en 2013 
 
 
Welk soort diensten heeft uw overheid 
aangemerkt als DAEB? 
 

 
Het tegen vergoeding van loonkosten uitvoeren 
van re-integratie trajecten loonvormende arbeid 
door sociale werkvoorzieningorganisatie Promen. 
 

 
Wat is de juridische vorm waarop de met de 
DAEB belaste uitvoerder de dienst  
toegewezen heeft gekregen? 
 

 
Besluit op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 
Wat is de periode waarvoor de DAEB is 
toegewezen?  

 

 
1 juli 2012 t/m 31 december 2013 

 
Wat is het compensatiemechanisme voor de 
betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 
gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 
subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 
methode op basis van kostentoerekening dan 
wel de Net Avoided Cost-methode wordt 
toegepast. 

 
Rechtstreekse subsidie aan sociale 
werkvoorzieningorganisatie Promen; methode 
van kostentoerekening met gebruikmaking van 
specifiek ingerichte kostenplaatsen. 



 

 
Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 
ontstaat?  
 

 
Gescheiden boekhouding; jaarlijkse 
accountantscontrole door een onafhankelijke 
accountant 
 

 
Wat is het totaalbedrag van de toegekende 
steun, uitgesplitst per kalenderjaar. 
 

 
2012 - € 584.889,17 
2013 - € 994.582,72 

 

Den Haag – Gesubsidieerde arbeid 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1c. De inzet van 

gesubsidieerde arbeid en het bieden van 

begeleiding aan kwetsbare groepen in 

maatschappelijke (non-profit) activiteiten 

die niet of onvoldoende door de markt 

worden opgepakt en leerwerkprojecten.  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Collegebesluit: Aanwijzing Diensten van 

Algemeen Economisch belang 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

1. Werkgelegenheidssubsidie:  

gehele of gedeeltelijke 

loonkostensubsidie per 

deelnemer  met afstand tot de 

arbeidsmarkt voor duur van 

traject (kostentoerekening). 

2. Exploitatiesubsidie voor 

begeleiding en organisatiekosten 

(kostentoerekening)  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Subsidievoorwaarde in de verlenende 

subsidiebeschikking is dat er geen sprake 

mag zijn van overcompensatie (uitgaande 

van een redelijke marge van maximaal 

10% van de omzet), hetgeen op basis van 

de Jaarrekening wordt gecontroleerd. 

Bij overschrijding wordt het teveel aan 

subsidie teruggevorderd 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

 2013 

 €1.427.000 
 

  



d) Sociale huisvesting 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – Woningcorporaties 

Duidelijke en volledige beschrijving van 

hoe de betrokken diensten in uw lidstaat 

worden georganiseerd 

 

Welk soort diensten is in de betrokken 

sector in uw lidstaat aangemerkt als 

DAEB? Geef een zo duidelijk mogelijke 

beschrijving van de inhoud van de als 

DAEB toegewezen diensten. 

Nederland heeft, op grond van EC-besluit 

inzake E2/2005 van 15 december 2009,  als 
dienst van algemeen economisch belang 
opgedragen: 

a. het huisvesten of doen huisvesten van 
personen die door hun inkomen of door 
andere omstandigheden moeilijkheden 

ondervinden bij het vinden van hun passende 
huisvesting; 

   b. het doen bouwen en verwerven van 
woningen met een huur niet hoger dan € 

699,48 (prijspeil 2014) 

c de bouw en verhuur van maatschappelijk 
vastgoed waarbij uitsluitend de functies 

genoemde in een bijlage van de regelgeving 
zijn toegestaan4 

 d het bijdragen aan de leefbaarheid  in 

wijken, buurten of buurtschappen waar 

woongelegenheden als bedoeld in 

onderdeel a of b gelegen zijn 

 

Wat zijn de (gebruikelijke) vormen van 

toewijzing? Wanneer voor een bepaalde 

sector standaardmodellen voor 

toewijzingen worden gebruikt, voeg deze 

dan hierbij. 

 Woningcorporaties zijn in de 

regelgeving gedefinieerd als  
‘toegelaten instelling 
volkshuisvesting’. De toelating vindt 

plaats bij Koninklijk Besluit op grond 
van artikel 70 van de Woningwet.  

 Het opdragen van de DAEB is 

geregeld in de Tijdelijke regeling 
diensten van algemeen economisch 
belang toegelaten instellingen 
volkshuisvesting. Deze zal vervallen 

na de aanvaarding van het 
wetsvoorstel tot herziening van de 
Woningwet. Een novelle op de 

wetswijziging die in de Eerste Kamer 
aanhangig is, is inmiddels bij de 

                                                            
4 (1) Buurthuizen, (2) gemeenschapscentra, jongerencentra (zonder horecavoorziening), (3) basisscholen, vmbo-mbo scholen, vwo-

scholen, schoolgebouwen voor speciaal onderwijs; (4) brede scholen met bijv. peuterzaal, kinderopvang, voor- tussen en naschoolse 
opvang, buurtsporthal, en -complex (zogeheten multifunctionele accommodaties); (5) wijksportvoorzieningen; (6) ruimten voor 
maatschappelijk werk; (7) ruimten voor welzijnswerk; (8) opvangcentra (blijf van mijn lijf-huizen, dag- en nachtopvang voor dak- en 
thuislozen en verslaafden); (9) zorgsteunpunten; (10) steunpunten voor schuldsanering en budgetbeheeradvies voor huishoudens in 
financiële problemen; (11) centra voor jeugd en gezin; (12) ruimten voor dagbesteding gehandicapten/ouderen incl. enige 
zorginfrastructuur; (13) hospices; (14) multifunctionele centra voor matschappelijke dienstverlening; (15) dorps- of wijkbibliotheken; (16) 
eigen kantoorruimten; (17) veiligheidshuizen; (18) centra voor werk (gelegenheid) en/of bevordering van bedrijvigheid in de wijk; (19) 
kleinschalige culturele activiteiten. 

 



Tweede Kamer ingediend.  

Wat is de (gebruikelijke) periode 

waarvoor de DAEB wordt toegewezen? 

Wat is de minimum- en maximumduur? 

Wat is het aandeel van de toewijzingen 

voor een periode van meer dan 10 jaar? 

De dienst van algemeen economisch 

belang is opgedragen voor een periode van 

25 jaar. Er is afgeweken van de termijn 

van 10 jaar uit het vrijstellingsbesluit 

vanwege de langlopende investeringen  die 

met vastgoed gemoeid zijn .  

Worden (in de regel) uitsluitende of 

bijzondere rechten aan de ondernemingen 

toegekend? 

De bijzondere rechten voor toegelaten 

instellingen bestaan uit hierna genoemde 

vormen van compensatie 

(achtervanggarantie op borging van 

leningen, subsidie van het CFV, lagere 

grondkosten)   

Wat is het (gebruikelijke) 

compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook 

het gebruikte steuninstrument 

(rechtstreekse subsidie, garantie enz.) en 

geef aan of een methode op basis van 

kostentoerekening dan wel de Net Avoided 

Cost-methode wordt toegepast. 

De organisaties waaraan de dienst van 

algemeen economisch belang is opgedragen 
ontvangen de volgende vormen van 
compensatie op grond van E2/2005 
(bestaande steun): 

 borging van leningen voor de 
financiering van vastgoed 
(huurwoningen met een huur niet 

hoger dan €699,48). De Staat staat 
als achtervang garant  voor het 
instituut dat de borgstelling op 

leningen vanuit de markt verstrekt 
(het Waarborgfonds Sociale 
Woningbouw (WSW). Het WSW is 
een private organisatie waar de 

woningcorporaties bij aangesloten 
zijn. 

 Subsidie in de vorm van 

saneringssteun of projectsteun van 
het Centraal Fonds voor de 
Volkshuisvesting. Het fonds kan een 

heffing aan alle toegelaten 
corporaties opleggen waarmee een 
corporatie  kan worden ondersteund 
(via saneringssteun) of waarbij steun 

gegeven kan worden voor specifieke 
nieuwe investeringen (projectsteun) 

 Tevens kan de aankoop van grond 

van een gemeente door een 
woningcorporatie voor de bouw van 
sociale huurwoningen  en/of 

maatschappelijk vastgoed tegen een 
bedrag onder de marktwaarde 
worden aangemerkt als compensatie.   

Daarnaast ontvingen de corporaties in 2012 

compensatie in de vorm van bijzondere 
projectsteun van het CFV op grond van het 
EC-besluit van 15-12-2009 inzake 

N642/2009. In 2013 zijn geen betalingen 



gedaan. Inmiddels is deze steunmaatregel 
beëindigd. 

Het compensatiemechanisme zal worden 
vastgelegd in het wetsvoorstel voor 
herziening van de Woningwet dat op dit 

moment bij de Eerste Kamer aanhangig is. 
Vóór invoering van de wet is er nog geen 
mogelijkheid de overcompensatie te bepalen. 

Wel is in in de tijdelijke regeling diensten van 
algemeen economisch belang toegelaten 
instellingen volkshuisvesting, waarin de 
opdracht voor de Daeb is vastgelegd, bepaald 

dat de compensatie uitsluitend  ten goede 
mag komen aan de bouw van huurwoningen 
met een huurprijs van niet hoger dan € 

699,48 en maatschappelijk vastgoed.  
 

Daarnaast is invulling gegeven aan de eis om 

niet meer dan 90 % van de woningen toe te 
wijzen aan huishoudens met een inkomen 
van  maximaal € 34.678,-. Wanneer daar 
niet aan wordt voldaan dan komt de   

corporatie geen compensatie toe voor de 
ontwikkeling van nieuwe woningen.  

Nadere informatie over de (gebruikelijke) 

regelingen om overcompensatie te 

vermijden en terug te betalen. 

Zie boven  

Bedrag van de toegekende steun  

Totaalbedrag van de toegekende steun. 

Dit omvat alle op uw grondgebied betaalde 

steun, óók die van regionale en lokale 

overheden. 

Toegekende steun over 2012 en 2013 is 

in totaal: 2125,37 mln., bestaande uit: 

2012:  

-Rentevoordeel als gevolg van garantie op 

borg WSW: 607,6 mln 

Projectsteun en saneringssteun CFV: 696 

mln 

Lagere grondkosten gemeenten: 11,57 

mln. 

Bijzondere projectkosten CFV: 55,8 mln. 

2013: 

-Rentevoordeel als gevolg van garantie op 

borg WSW: 646 mln 

Projectsteun en saneringssteun CFV: 103 



mln 

Lagere grondkosten gemeenten: 5,1 mln. 

Bijzondere projectkosten CFV: 0 

 

Bodegraven-Reeuwijk – Realisatie van sociale huurwoningen 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

 Realisatie van sociale huurwoningen 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

 Bijdrage aan de onrendabele top van 

sociale huurwoningen 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 Exploitatieperiode van de woningen, in 

principe een periode van 50 jaar vanaf de 

bouw 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

 Rechtstreekse bijdrage aan de corporatie  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

 Corporatie heeft exploitatieberekening 

overlegd, waaruit onrendabele top blijkt. 

Bijdrage dekt niet gehele onrendabele top 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

 € 250.000, uitgekeerd in 2013 

 

Leidschendam-Voorburg  - Sociale woningbouw  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

De realisatie van het project Ambachts-

straat/Weidestraat te Leidschendam-Voorburg.  

 

Dit project is reeds gemeld naar aanleiding van 

de uitvraag naar informatie zoals die door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties in de brief van 3 november 

2011 met kenmerk 2011-2000491361 is gedaan.  

 

Bijgaand nogmaals het rapportage-formulier 

“DAEB vrijstellingsbeschikking – rapportage 

2011” met betrekking tot bovengenoemd project. 

Wat is de juridische vorm waarop de met 

de DAEB belaste uitvoerder de dienst 

toegewezen heeft gekregen?  

Privaatrechtelijke op grond van een contract met 

de gemeente en publiek-rechtelijk op grond van 

art. 70 van de Woningwet (toegelaten instelling) 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is Tot de oplevering van de sociale woningbouw 



toegewezen?   (verwachting eind 2014) 

Wat is het compensatiemechanisme voor 

de betrokken diensten? Vermeld daarbij 

ook het gebruikte steuninstrument 

(rechtstreekse subsidie, garantie enz.) en 

geef aan of een methode op basis van 

kostentoerekening dan wel de Net Avoided 

Cost-methode wordt toegepast.  

- Grondprijskorting; 
- Bijdrage voor de realisatie van sociale 
  huurwoningen stimuleringsregeling wonen 
- Bijdrage voor de aanleg van openbare ruimte 
- Subsidie voorzieningen voor aangepaste 
  woningen voor mindervaliden 
 
(ISV bijdrage openbare ruimte, ISV 
bodemsanering, gemeentelijke stimulerings-
regeling wonen, aanpasbare woningbouw voor 
bewoners met een beperking). 
 
Kostentoerekening. 

Hoe wordt vermeden dat er 

overcompensatie ontstaat? 

Gescheiden boekhouding. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012 - € 75.000,00 

2013 - € 0 

 

Molenwaard – Sociaal-Maatschappelijk Vastgoed 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

 Sociaal-maatschappelijk vastgoed 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

 Toegelaten instelling 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

  

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Garantstelling: de gemeente staat 

garant voor een lening die de 

toegelaten instelling aangaat voor het 

realiseren van maatschappelijk 

vastgoed.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Het bedrag van de garantstelling 

bedraagt niet meer dan het bedrag dat 

nodig is voor de realisatie van het 

sociaal-maatschappelijk vastgoed. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2013: garantstelling voor maximaal  

€ 4.200.000,- 

  



e) Zorg voor en sociale inclusie van kwetsbare groepen 

Den Haag – Boodschappenbegeleidingsdienst/Biesieklette/De Foyer/High Clean 

Rapportage Diensten van Algemeen Economisch Belang onder het vrijstellingsbesluit 
2012 en 2013 

Welke soort diensten heeft uw overheid 
aangemerkt als DAEB? 

Artikel 2 lid 1 a en 1 c.  
Boodschappen Begeleidingsdienst 
Biesieklette (exploitatie) = DSO 
De Foyer stichting DUWO 
High Clean 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 
DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 
heeft gekregen? 

Subsidierelatie 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 
toegewezen? 

1 januari  2012 – 31 december 2012 
1 januari 2013 –  31 december 2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 
betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 
gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 
subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 
methode op basis van kostentoerekening dan 
wel de Net Avoided Cost-methode wordt 
toegepast. 

Compensatie vindt plaats via een rechtstreekse 
subsidie (exploitatiesubsidie). 
Toegepast wordt de Net Avoided Cost-methode. 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 
ontstaat? 

Vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis 
van werkelijk gemaakte kosten. Overschotten op 
de exploitatie worden op de subsidie in 
mindering gebracht. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 
steun, uitgesplitst per kalenderjaar: 

2012: exclusief Biesieklette  €    996 K 
           inclusief Biesieklette   € 1.656 K 
2013: exclusief Biesieklette  €    677 K 
           inclusief Biesieklette   € 1.620 K 

 

  



5. Andere DAEB-compensaties van maximaal 15 miljoen EUR (art. 2, lid 1, onder a)) 

Sector: Onderwijs en Cultuur 

Den Haag – NGOs, non-profit educatie en kennisinstellingen alsmede een internationale 

organisatie 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

[…] 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

[…] 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 […] 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

 […] 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

[…] 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

[…] 

[…] 

 

Sector: Sport 

Noord-Brabant – Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Sport 

Stimulering sport & beweging 

(amateurvoetbal) 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 



Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 68.376 

 

Noord-Brabant – Koninklijke Nederlandse Zwem Bond 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Sport 

Stimuleren sport & beweging 

(amateurzwemmen) 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 32.250 

 

Noord-Brabant – Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Sport 

Stimuleren sport & beweging (gymnastiek)  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 



Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 22.500 

 

Noord-Brabant – Nederlandse Ijshockeybond 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

 

Sport 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 22.500 

 

Noord-Brabant – Stichting Sportstimulering NL 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Sport 

Stimulering sport en beweging  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-30/06/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 



Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 22.500 

2013: 0 

 

Noord-Brabant – Stichting Midden Brabant Circuits 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Sport 

Stimuleren sport & beweging, turnen  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 24.200 

 

Noord-Brabant – Stichting Sports and Technology  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

 

sport 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2012 -31/12/2017 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 



Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 147.000 

2013: 147.000 

 

Noord-Brabant – Stichting Sportservice 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

 

R.93 Sports activities and amusement 

and recreation activities  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/12 – 01/01/15 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 363.911 

2013: 364.633 

 

Sector: Ondersteunende activiteiten transport 

Noord-Brabant – Kempisch logistiek centrum 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Ondersteunende activiteiten transport 

Realisatie bewaakte parkeerhavens 

vrachtwagens 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2012 -31/12/2017 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

Subsidie 

Kostentoerekening 



methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 200.000 

2013: 0 

 

Noord-Brabant – MCA 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Ondersteunende activiteiten transport 

 

Ondersteunen multimodaal 

goederenvervoer 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2012- 01/01/2015 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 189.000 

 

Sector: Welzijn 

Noord-Brabant – K2 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Welzijn 

 

Advies jeugdbeleid 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

21/11/11 – 31/12/14 



Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 2.700.000 

2013: 2.435.209 

 

Noord-Brabant – Palet 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

 

Welzijn 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/12 – 01/01/15 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 2.226.303 

2013: 2.978.701 

 

Noord-Brabant – Stichting Zet 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Welzijn 

Onderzoek en advies op het gebied van 

welzijn 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

21/11/2011- 31/12/2015 



Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 4.519.073 

2013: 4.528.664 

 

Sector: recreatie 

Noord-Brabant – Stichting Vrijtijdshuis Brabant 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Leisure/recreatie 

Activiteiten op het gebied van 

regionaal toerisme & leisure, onder 

andere ondersteunende diensten voor 

ondernemers, onderzoek.  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/12 – 01/01/15 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 1.648.635 

2013: 1.168.748 

 

Sector: Onderzoek en advies 

Noord-Brabant – Telos 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Onderzoek en advies 



 

Onderzoeksbureau, onderzoek naar 

maatschappelijke vraagstukken 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2012-31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 398.000 

2013: 397.000 

 

Sector: Zakelijke Dienstverlening 

Overijssel – Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

De Herstructureringsmaatschappij 

Bedrijventerreinen Overijssel NV (HMO) 

is per 29 mei 2009 door de provincie 

opgericht om een versnelling te geven 

aan de herstructurering van de zwaar 

verouderde bedrijventerreinen in de 

provincie Overijssel en belast met de 

volgende Diensten van Algemeen en 

Economisch Belang (DAEB): 

 aankoop van vervuilde 

percelen/verouderde panden; 

 sanering van gronden; 

 sloop van verouderde panden; 

 bouwrijp maken en verkoop van de 

gesaneerde gronden tegen 

marktconforme prijzen; 

 adviesactiviteiten ten behoeve van 

de hiervoor genoemde activiteiten. 

Vanaf 11 februari 2014 is daaraan 

toegevoegd om, in het kader van de 

aanpak leegstand kantoren de HMO te 

belasten met de volgende, aanvullende  

Diensten van Algemeen en Economisch 

Belang (DAEB): 

 aankoop van vervuilde 

percelen/verouderde panden; 

 sanering van gronden; 

 sloop van verouderde panden; 



 bouwrijp maken en verkoop van de 

gesaneerde gronden tegen 

marktconforme prijzen; 

 adviesactiviteiten ten behoeve van 

de hiervoor genoemde activiteiten. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

 NV 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 Bedrijventerreinen: 10 jaar, startend op 

29 mei 2009, 29-05-2009 t/m 31-12-2018 

Gepubliceerd in provinciaal blad op 8 

juni 2012, datum inwerkingtreding 29 

mei 2009. 

Kantoren: 12-02-2014 t/m 31-12-2018 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

 Bijdrage in exploitatiekosten, op basis 

van kostentoerekening.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

 Wordt gecontroleerd door een 

accountant. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

Bedrijventerreinen: 

2012: € 68.797 

2013: € 84.115 

Kantoren:  

2012-2013: --- 

 

Sector: Afvalverwerking 

Den Helder – Verzamelen van huishoudelijke afvalstoffen 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Het inzamelen van huishoudelijke 

afvalstoffen (2012 en 2013) 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Alleenrecht middels Aanwijzingsbesluit 

krachtens Afvalstoffenverordening Den 

Helder 2006   

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 1 januari 2010 tot 1 januari 2020 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

 bekostiging inzameling per 

huisaansluiting 

 garantstelling voor door NV HVC 

aangegane leningen, waarvoor 

jaarlijks een 

bereidstellingsprovisie wordt 

uitgekeerd.   

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Dit is geborgd in de 

Dienstverleningsovereenkomst.  

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

Inzameling 2012: € 5.162.000 

Inzameling 2013: € 5.315.000 



Garantstelling 2012: € 23.654.976 

Garantstelling 2013: € 22.699.469 

 

Sector: Duurzame Energie  

Haarlemmermeer – Duurzaam Bedrijf 

Rapportage Diensten van Algemeen Economisch Belang onder het Vrijstellingsbesluit 2012 en 2013 

Welk soort diensten heeft uw overheid aangemerkt als 

DAEB? 

het verstrekken van leningen aan, garanties voor en 
het deelnemen in projecten van het Duurzaam Bedrijf 
voor inwoners en bedrijven in Haarlemmermeer die 
bijdragen aan energiebesparing, duurzame 
energieopwekking en/of CO2reductie, e.e.a. voor de 
duur van 10 jaar, onder de randvoorwaarden als in dit 
raadsvoorstel beschreven aan te merken als een dienst 
van economisch belang. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de DAEB 

belaste uitvoerder de dienst toegewezen heeft 

gekregen? 

Opdracht middels een collegebesluit  

Wat is de periode waarvoor de DAEB is toegewezen? 10 jaar (vanaf januari 2013) 

Wat is het compensatiemechanisme voor de betrokken 

diensten? Vermeld daarbij ook het gebruikte 

steuninstrument (rechtstreekse subsidie, garantie enz.) 

en geef aan of een methode op basis van 

kostentoerekening dan wel de Net Avoided Cost-

methode wordt toegepast. 

Compensatie: lagere rente.  

Instrument: verstrekken van leningen en garanties 

tegen een rente die onder de marktrente ligt voor 

duurzame projecten die wel door de markt worden 

gefinancierd (bv. windmolens).  

NAC: <2% (o.a. gecheckt met contra-feitelijk scenario 

voor zonnepanelen). 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Lening is max. 40% van de totale omvang van een 

project en blijft altijd onder 200.000 euro over de 

gehele looptijd van de lening 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende steun, 
uitgesplitst per kalenderjaar.  

 

2012: geldlening € 0,00 steun: €0,00 

2013: geldlening: € 90.000,00, steun: €1800,00 

2014: geldlening €160.000,00, steun: € 3200,00 

 

Geldlening is maximaal €500.000,00,  

steun eerste jaar: €10.000,00 

gedurende looptijd 10 jaar: €55.000,00 

 

Sector: Cultuur 

Uden  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Het realiseren van een divers aanbod van 

voorstellingen in een volwaardige 

theatervoorziening; het bieden van twee 

programma’s waarin diverse professionele 

en niet professionele theaterdisciplines 

aan bod komen, gericht op een breed 

publiek waarvan schoolgaande jeugd in elk 



geval onderdeel uitmaakt.  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

De onderneming is op grond van een 

privaatrechtelijk en 

publiekrechtelijk/wettelijke taak belast met 

de DAEB. Op grond van artikel 4:81 

Algemene wet bestuursrecht en de 

Algemene subsidieverordening 2012 en de 

Beleidsregel cultureel en volkscultureel 

programma. 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

De duur van de openbare 

dienstverplichting is van 2011 tot 2026, 

dus 15 jaar. 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Door een interne werkgroep is de 

beoordeling/controle  voorbereid en 

daarna ter toetsing aan advocatenkantoor 

Houthoff Buruma voorgelegd. Vervolgens  

heeft er een accountantscontrole 

plaatsgevonden. De conclusies van 

Houthoff Buruma luidt dat de 

verantwoording voldoet. Er heeft geen 

terugvordering plaatsgevonden. 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

 Zie hierboven 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

Uitvoering culturele programma  

€ 779.522,= 

Uitvoering volksculturele programma   

€ 50.000,= 

Onderhoud  € 237.961,= 

Huur pand Theater Markant € 420.900,= 

Totaal €1.488.383,= 

 

2013:  

Uitvoering culturele programma  

€ 796.098,=  

Uitvoering volksculturele programma   

€ 51.063,=  

Onderhoud € 243.021,=  

Huur pand Theater  Markant € 439.710,=  

Totaal €1.529.892,= 

 

 

Alphen aan de Rijn – Stadstheater  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

 Exploitatie en beheer stadstheater 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

 Bij raadsbesluit 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 Niet bepaald, wordt in 2014 herijkt. 

Wat is het compensatiemechanisme voor de  Rechtstreekse subsidie alleen voor de 



betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

brede programmering van het theater 

aanbod. Rest van het beheer komt uit 

inkomsten bioscoop. Er is een 

gescheiden boekhouding. 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

 Via jaarlijkse rapportage in het kader 

van subsidiering. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

 2012: Euro 968.165 

2013: Euro 960 498
 

 

Etten-Leur – Stichting nieuwe Nobelaer  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

- activiteiten die primair in een 

bibliotheek, speel-o-theek en 

kunstuitleen plaatsvinden; 

- het beschikbaar stellen van ruimten 

voor (niet commercieel) sociaal cultureel 

gebruik evenals voor het gebruik als 

oefenruimten voor amateurgezel-

schappen; 

- het aanbieden van theateractiviteiten, 

kunstzinnige en beeldende vorming 

evenals activiteiten welke primair plaats 

vinden in een muziekschool - daaronder 

begrepen dans- en theaterlessen -   

- voorlichtingsactiviteiten voor de 

gemeente Etten-Leur voor zover deze 

een component van algemeen nut in zich 

hebben. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Subsidiebeschikking (compensatiebesluit) 

Aanwijzingsbesluit DAEB 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 2012 en 2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

De subsidie bedraagt maximaal 

€ 3.306.478 per jaar. Dit bedrag wordt in 

twaalf gelijke delen (€ 275.539,83) via 

maandelijkse voorschotten overgemaakt. 

Toekenning aan diensten gebeurt op basis 

van kostentoerekening. 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Jaarlijks dient een jaarverslag met 

accountantscontrole te worden overlegd. 

De accountant dient hierin tevens een 

oordeel over de besteding van de voor 

DAEB-activiteiten beschikbaar gestelde 

subsidie te geven. Een cumulatief 

egalisatiesaldo van 10% is toegestaan, 

daarboven zal dit verrekend worden. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

In 2012 € 3.306.478 

In 2013 € 3.306.478 



 

Noord-Brabant – Cubiss  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Cultuur 

 

Ondersteunen van bibliotheken, 

zowel facilitair als inhoudelijk 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2012-01/01/2020 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 6.236.626 

2013: 5.308.000 

 

Noord-Brabant – BKKC 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Cultuur 

 

Ondersteuning en advisering op het 

gebied van cultuur 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

21/11/2011- 31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 



Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 3.781.973 

2013: 3.250.000 

 

Noord-Brabant – Circo Circolo  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Cultuur 

 
houden van een circusevenement 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2012- 31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 340.000 

2013: 0 

 

Noord-Brabant – Kunstenbalie 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Cultuur 

 

ondersteuning en advisering kunst en 

cultuur 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

21/11/11 – 31/12/14 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

Subsidie 

Kostentoerekening 



wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 6.500.000 

2013: 4.100.000 

 

Noord-Brabant – Erfgoed Brabant 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

 

Cultuur 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

21/11/2011 – 01/01/2015 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 2.340.827 

2013: 1.934.525 

 

Noord-Brabant – Stichting HZT studio’s 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Cultuur 

Theateractiviteiten (toneel, acteren, - geen 

infrastructuur) 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-31/12/2016 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

Subsidie 

Kostentoerekening 



wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 200.000 

 

Noord-Brabant – Monumentenhuis 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Cultuur 

Behoud van cultureel erfgoed 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/12 – 01/01/15 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 157.923 

2013: 173.793 

 

Noord-Brabant – Stichting Dans Brabant 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

 

cultuur 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013-31/12/2016 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

Subsidie 

Kostentoerekening 



toegepast.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 200.000 

 

Noord-Brabant – Stichting Monumentenwacht 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

 

Cultuur 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/12 – 01/01/15 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 1.100.629 

2013: 1.104.229 

 

Noord-Brabant – Stichting Zuid-Nederlands orkest 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Cultuur 

Activiteiten op het gebied van cultuur, 

specifiek op het terrein van klassieke 

muziek  

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2013- 31/12/2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

Subsidie 

Kostentoerekening 



wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 2.750.000 

 

Sector: Marketing 

Noord-Brabant – Boost Group BV 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Categorie in 2012/21EU, art. 2.1 

onder a. 

Marketing 

 

campagne bewustmaking 

verkeersveiligheid 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Publiekrechtelijke beschikking 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

01/01/2012-31/12/2014 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Scheiding kosten 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: 0 

2013: 149.503 

 

Amsterdam – Amsterdam Marketing 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Activiteiten op het gebied 

van Citymarketing 

a) Uitdragen van het merk  

“I Amsterdam” voor de 

doelgroepen bewoners, 

bezoekers en bedrijven  

b) Uitvoeren van het merk  

“I Amsterdam” versterkende 

informatieve en receptieve 

activiteiten in het kader van het 

dashboard Citymarketing 2012-



2018 

c) Onderzoek en monitoring van 

effecten en resultaten van het 

dashboard citymarketing 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Middels een B&W besluit (18 december 

2012) en een jaarlijkse 

subsidieverleningsbeschikking. 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

Voor 5 jaar, te weten 2013 tot en met 

2017. 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Steuninstrument is subsidie. 

Methode op basis van kostentoerekening 

vooraf en achteraf bij de 

subsidievaststelling. Daarnaast zijn er 

vooraf eisen gesteld aan de wijze van 

begroten, de wijze van subsidieaanvraag 

en de wijze waarop de financiële 

organisatie is ingericht (gescheiding 

inkomsten gemeente Amsterdam versus 

derden).   

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Op grond van de overeengekomen 

kostenverdeling tussen commerciële en 

DAEB activiteiten is er voorcalculatorisch 

bepaald welke kosten onder de DAEB 

vallen. Bij de subsidievaststelling kan een 

bedrag aan overcompensatie worden 

teruggevorderd. Er kan een 

egalisatiereserve gevormd worden van 

maximaal 10% van de structurele subsidie. 

Bij de verantwoording dient de berekening 

van de kostenverdeling DAEB 

nacalculatorisch bepaald te worden.  

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2013: € 6.215.000,- 

2014: € 4.650.000,- 

2015: €4.650.000,- (onder voorbehoud) 

2016: €4.650.000,- (idem) 

2017: € 4.200.000,- (idem) 

 

Sector: Woningcorporaties 

Amsterdam – Damrak 5 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Treffen van maatregelen die kunnen 

leiden tot bevordering van de 

leefbaarheid in de binnenstad van 

Amsterdam en tot het tegengaan 

van verpaupering en het nemen van 

activiteiten die de economische 

leefbaarheid van de binnenstad 

bevorderen. Met name  door 

nieuwbouw en het opkopen, 

vernieuwen en het in eigen bezit 

houden van de betrokken panden 

voor verhuur. 



 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Privaatrechtelijk. Tussen gemeente 

en woningbouwcorporatie NV 

Stadsgoed en de volle 100% 

dochter Stadsgoed Monumenten 

BV is een convenant gesloten. 

 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

De DAEB is in 2003 voor onbepaalde 

tijd aangegaan. In het kader van deze 

DAEB worden diverse projecten 

uitgevoerd met overheidssteun. Het 

project Damrak 5 monumentale panden 

heeft een looptijd tot 31-12-2013. 

 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Het project ontvangt Europese 

subsidie in het kader van 

Verordening (EG) Nr. 1083/2006. 
De parameters en compensatie 
volgens de zogenaamde 
onrendabele topbereking voldoen 
aan artikel 55 van deze Verordening 
(betreft inkomstengenererende 
projecten) 

 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Tussentijds wordt niet 

gecontroleerd op overcompensatie. 

Bij de eindafrekening dient in het 

kader van art 55 Verordening 

2006/1083/EG opnieuw een 

berekening te worden gemaakt 

betreffende de onrendabele top. De 

uitkomst bepaalt de definitieve 

subsidie zodat er geen sprake kan 

zijn van overcompensatie 

 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

In zowel 2012 als in 2013 zijn geen 

steunbedragen uitgekeerd. De 

slottermijn van 20% wordt uitgekeerd 

na vaststelling van het project. Dat 

gebeurt pas in 2014. 

 

Amsterdam – Damrak 8 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Treffen van maatregelen die kunnen 

leiden tot bevordering van de 

leefbaarheid in de binnenstad van 

Amsterdam en tot het tegengaan 

van verpaupering en het nemen van 

activiteiten die de economische 

leefbaarheid van de binnenstad 

bevorderen. Met name  door 

nieuwbouw en het opkopen, 

vernieuwen en het in eigen bezit 



houden van de betrokken panden 

voor verhuur. 
 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Privaatrechtelijk. Tussen gemeente 

en woningbouwcorporatie NV 

Stadsgoed en de volle 100% 

dochter Stadsgoed Monumenten 

BV is een convenant gesloten. 

 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

De DAEB is in 2003 voor onbepaalde 

tijd aangegaan. In het kader van deze 

DAEB worden diverse projecten 

uitgevoerd met overheidssteun. Het 

project Damrak 8 panden heeft een 

looptijd tot 31-12-2013. 

 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Het project ontvangt Europese 

subsidie in het kader van 

Verordening (EG) Nr. 1083/2006. 
De parameters en compensatie 
volgens de zogenaamde 
onrendabele topbereking voldoen 
aan artikel 55 van deze Verordening 
(betreft inkomstengenererende 
projecten) 

 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Tussentijds wordt niet 

gecontroleerd op overcompensatie. 

Bij de eindafrekening dient in het 

kader van art 55 Verordening 

2006/1083/EG opnieuw een 

berekening te worden gemaakt 

betreffende de onrendabele top. De 

uitkomst bepaalt de definitieve 

subsidie zodat er geen sprake kan 

zijn van overcompensatie 

 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

In zowel 2012 als in 2013 zijn geen 

steunbedragen uitgekeerd. De 

slottermijn van 20% wordt uitgekeerd 

na vaststelling van het project. Dat 

gebeurt pas in 2014. 

 

Sector: Stedelijke ontwikkeling en beheer 

Den Haag – DSO, Parkeervoorziening Lekstraat  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1 a. Woningstichting Haag 

Wonen: het voorzien in 

parkeervoorzieningen op eigen terrein 

onder het toekomstige 

appartementenblok aan de Lekstraat. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de Stichting 



DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

SOK Maasstraat 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Bij afrekening vast te stellen. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2013: € 19.800  

 

Den Haag – DSO, Haagse winkelgebieden en startende ondernemers 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1 a. Exploitatie van 

vastgoed t.b.v. verbetering van Haagse 

winkelgebieden en startende 

ondernemers. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Winkelpanden Den Haag BV 

Starterspanden Den Haag BV 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

2012 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Indiening van proces-verbalen van 

oplevering en controle door 

beleidsambtenaar. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: € 50.000 

 

Den Haag – DSO, Biesieklette 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1 a. Biesieklette: inzet van 

gesubsidieerde arbeid en activiteiten 

m.b.t. het beheren en exploiteren van 

fietsenstallingen. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de Stichting  



DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

2012 en 2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Bij de definitieve vaststelling 

controleert de beleidsambtenaar. De 

financiële verantwoording is voorzien 

van een controleverklaring van de 

accountant. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: € 755.738,15 

2013: € 894.523,80 

 

Den Haag – WOM, Panden in Achterstandswijken 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1a en 1c. WOM: het 

opknappen, beheren en exploiteren van 

panden in achterstandswijken 

Stationsbuurt en Oude Centrum. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

CV 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

2012 en 2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie Uitvoeringsovereenkomst 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Jaarrekening WOM inclusief controle-

verklaring van externe acountant. 

Eveneens een onderbouwing van de 

financiële afwikkeling van de 10 

prioriteitspanden. Controle hierop bij 

vaststelling van de subsidie. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: € 1.530.000 

2013: € 170.000 

 

Den Haag – DSB, Exploitatie aardgasvulpunten 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  



Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1 a. Het exploiteren van 

aardgasvulpunten. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

In beide gevallen in de vorm van een 

subsidiebesluit 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

Vijf jaar in beide gevallen 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Door middel van het opnemen van 

subsidievoorwaarden 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

- Aardgasvulpunt Telexstraat  

2012: € 13.333  

2013: € 13.334 

- Aardgasvulpunt Rijn 

2012: € 40.000 

2013: € 26.667 

 

Den Haag – DSB, Aanpassing verkeersverwijssysteem 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1 a. De aanpassing van het 

parkeerverwijssysteem als gevolg van 

de maatregelen volgens het 

verkeerscirculatieplan. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

In beide gevallen in de vorm van een 

subsidiebesluit 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

Vijf jaar in beide gevallen 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Door middel van het opnemen van 

subsidievoorwaarden 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

- Parkeerverwijssysteem 

2012: € 100.000 

 

Sector: Maatschappelijke evenementen 

Den Haag – PopHotSpot 2012 



Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Artikel 2 lid 1 a. PopHotSpot 2012: een 

gratis poppodium 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

Stichting 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

2012 en 2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Subsidie 

Kostentoerekening 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

Bij de definitieve vaststelling 

controleert de beleidsambtenaar. De 

financiële verantwoording is voorzien 

van een controleverklaring van de 

accountant. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2012: € 90.000 (bevoorschotting) 

2013: € 10.000 (afrekening) 

 

Sector: Natuur- en landschapsbeheer 

Limburg – Groenblauwe Diensten  

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

 Ontwikkeling, uitvoering en beheer 
van de regeling Groenblauwe 
diensten Limburg; 

 optreden als administratiekantoor; 
 controles uitvoeren die noodzakelijk 

zijn voor Europese cofinanciering 
(cross-compliance); 

 optreden als intermediair tussen de 
lidstaat Nederland en de Europese 
instellingen. 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst toegewezen 

heeft gekregen?  

 Opdracht. 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 2011 t/m 2013 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Dienst Regelingen heeft op grond van 

ervaringen met de uitvoering van andere 

regelingen op grond van de catalogus 

Groen Blauwe diensten een 

toerekeningssysteem opgesteld. Aan alle 

werkzaamheden binnen en ten behoeve 

van het subsidieproces zijn werkelijke 

kosten toegekend per prestatie. Per 

prestatie worden vaste kosten gehanteerd.  



De NAC-methode wordt niet toegepast. 

De steun wordt verleend via een opdracht. 

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

De kosten per prestatie mogen de 
geoffreerde vaste kosten per prestatie 
niet overschrijden. 

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

2011 beschikt € 1.295.192 

2012 beschikt € 1.518.585 

2013 beschikt € 2.002.846 

2011 betaald € 458.275 

2012 betaald € 369.097 

2013 betaald € 314.235. 

 

Utrecht – Stichting het Utrechtse Landschap (HUL) 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Stichting Het Utrechts Landschap (HUL) 

DAEB-activiteiten die het HUL uitvoert op grond van het provinciale 

beleid voor natuur en erfgoed voor het grondgebied van de 

provincie Utrecht zijn: 

- openstellen van natuur en groen erfgoed; 

- organiseren van publieksactiviteiten gericht op landschap en 

erfgoed; 

- inbrengen van deskundigheid en trekkerschap voor initiatieven ten 

behoeve van gebiedsontwikkeling; 

- het zijn van gesprekspartner met kennis van natuur, erfgoed en 

recreatie voor gemeenten, programmabureaus en provinciale 

medewerkers bij structuurvisies, Agenda Vitaal Platteland projecten, 

sectorale plannen en op het gebied van Ruimtelijke Ordening; 

- creëren van draagvlak voor natuur en landschap via digitale en 

analoge communicatie en door inzet van vrijwilligers die excursies 

en evenementen organiseren en de informatiecentra bemensen; 

- restaureren, inrichten en herstellen van groen erfgoed. 

  

 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst 

toegewezen heeft gekregen?  

GS hebben de bedoelde diensten aangewezen middels een 

aanwijzingsbesluit, dat vervolgens gepubliceerd is.  

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 29 oktober 2013 tot en met 31 december 2015 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

HUL hanteert kostensoorten en kostenplaatsen, waardoor toewijzing 

van de kosten aan voor subsidie in aanmerking komende 

activiteiten mogelijk is. De activiteiten voor de DAEB zijn in aparte 

kostenplaatsen ondergebracht, waardoor administratief een 

scheiding bestaat tussen activiteiten op basis van de DAEB en 

andere activiteiten van HUL. Een sluitende urenregistratie wordt 

gevoerd, waarbij toerekening van bestede tijd aan de voor subsidie 

in aanmerking komende activiteiten mogelijk is en wordt uitgevoerd. 

De ramingen van inzet eigen personeel zijn gemaakt op basis van 

raming per medewerker. Deze medewerkers schrijven apart uren op 

de genoemde kostenplaatsen voor activiteiten in het kader van de 

DAEB en eventuele ureninzet op andere activiteiten. De uren van 

medewerkers worden op basis van een integraal kostprijstarief 

doorbelast. Het integrale kostprijstarief is opgebouwd uit een 

dekking voor het salaris van de medewerker, een 



dekkingspercentage voor de salariskosten van ondersteunend 

personeel, dekking voor de overige personele kosten, 

huisvestingskosten, algemene beheerskosten en 

afschrijvingskosten.     

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de subsidieperiode zal worden gecontroleerd of de 

activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd op basis van het aantal 

uren dat daarvoor was gereserveerd. Mocht blijken dat het werkelijk 

aantal; gemaakte uren lager is dan begroot, is er sprake van 

overcompensatie en zal de teveel ontvangen subsidie worden 

teruggevorderd. Het werkelijk aantal uren kan lager uitvallen 

doordat er minder activiteiten zijn verricht dan wel doordat er 

minder uren nodig waren om de activiteiten te verrichten.   

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

 Geen uitgaven voor deze DAEB in 2013, wel voor kalenderjaar 2014  

 

Utrecht – Stichting Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) 

DAEB-activiteiten die LEU uitvoert op het grondgebied van de 

provincie Utrecht zijn: 

- advies en begeleiding: LEU ondersteunt overheden, 

onderwijsinstellingen, vrijwilligersgroepen en beheerders van 

erfgoed en landschap bij het uitvoeren van hun taken; 

- scholing en deskundigheid: LEU waarborgt een professioneel 

basisniveau van erfgoed- en landschapsbeheer; 

- coördinatie en afstemming: LEU is verbindende factor in Utrechtse 

veld van erfgoed en landschap en coördineert als koepelorganisatie 

projecten en activiteiten die de spankracht van afzonderlijke 

instellingen te boven gaan; 

- ontwikkeling en experiment: LEU bevordert innovatie in behoud, 

ontwikkeling en publieksbereik van erfgoed en landschap; 

promotie en marketing: LEU bevordert het publieksbereik van 

Utrechts Landschap en erfgoed; 

-kennis vergaren en uitdragen: LEU voert kennistaken uit op het 

terrein van Utrechts erfgoed en landschap.    

 

 

  

  

 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst 

toegewezen heeft gekregen?  

GS hebben de bedoelde diensten aangewezen middels een 

aanwijzingsbesluit, dat vervolgens gepubliceerd is. 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 29 oktober 2013 tot en met 31 december 2015 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

In een bestuurlijk overleg tussen LEU en de provincie Utrecht op 23 

juni 2010 is een Model Begroting opgesteld. Dit model dient voor de 

jaarlijks in te dienen subsidieaanvraag, is uitgangspunt voor de 

eindverantwoording van de subsidie en dient tevens als basis voor 

de inrichting van de financiële- en projectadministratie. Dit model is 

vanaf 2011 van kracht. Uitgangspunt in dit model is dat op 

productgroep- en productenniveau (met ingang van 2012 op 



programma- en kernactiviteitenniveau) een duidelijke splitsing 

wordt gemaakt per kostensoort met de daarbij behorende 

opbrengsten, gesplitst in basissubsidie provincie Utrecht, overige 

subsidies provincie Utrecht en overige subsidies en inkomsten. Met 

de basissubsidie van de provincie Utrecht worden de Diensten van 

Algemeen Economisch Belang (DAEB) gefinancierd.  

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van het Model Begroting zal worden vastgesteld in 

hoeverre de eindverantwoording afwijkt van de begroting en in 

hoeverre sprake is van overcompensatie.    

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

 Geen uitgaven voor deze DAEB in 2013, wel voor kalenderjaar 2014  

 

Utrecht – Stichting de Utrechtse Molens (SDUM) 

Rapportage DAEB Vrijstellingsbesluit           Informatie opgeven per            

          kalenderjaar (2012 en 2013)                                             

  

Welk soort diensten heeft uw overheid 

aangemerkt als DAEB?  

Stichting De Utrechtse Molens (SDUM) 

DAEB-activiteiten die SDUM uitvoert op grond van het provinciale 

beleid voor erfgoed voor het grondgebied van de provincie Utrecht 

zijn: 

- instandhouding molenensembles. Het geven van een goede plaats 

aan de molen en molenbiotoop door hieraan aandacht te besteden 

in ruimtelijke plannen en plannen voor waterbeheer. Doelstelling is 

om voldoende wind te garanderen en tegelijk een historische 

invloed van de molen op het landschap te vertegenwoordigen; 

- het draai- en waar mogelijk maalwaardig houden van 23 molens; 

- wekelijkse opstelling van 23 molens en opstelling op open 

monumentendagen; 

- wekelijkse openstelling van het informatiecentrum Molen de Hoop; 

- periodieke uitgave van molenfolders in een oplage van 2000 

exemplaren; 

- ondersteuning geven aan een team van vrijwillige molenaars dat 

alle 23 molens laat draaien en malen en publiek voorlicht over deze 

monumenten.  

 

 

Wat is de juridische vorm waarop de met de 

DAEB belaste uitvoerder de dienst 

toegewezen heeft gekregen?  

GS hebben de bedoelde diensten aangewezen middels een 

aanwijzingsbesluit, dat vervolgens gepubliceerd is. 

Wat is de periode waarvoor de DAEB is 

toegewezen?   

 29 oktober 2013 tot en met 31 december 2015 

Wat is het compensatiemechanisme voor de 

betrokken diensten? Vermeld daarbij ook het 

gebruikte steuninstrument (rechtstreekse 

subsidie, garantie enz.) en geef aan of een 

methode op basis van kostentoerekening dan 

wel de Net Avoided Cost-methode wordt 

toegepast.  

Binnen de administratie van SDUM wordt gewerkt met  

kostensoorten en kostenplaatsen, waardoor toewijzing van de 

kosten aan voor subsidie in aanmerking komende activiteiten 

mogelijk is. De activiteiten voor de DAEB zijn in aparte 

kostenplaatsen ondergebracht, waardoor administratief een 

scheiding bestaat tussen activiteiten op basis van de DAEB en 

andere activiteiten van SDUM. Stichting Het Utrechts Landschap 

(HUL) voert alle werkzaamheden namens SDUM uit. SDUM heeft 



echter een eigen administratie, eigen begroting en eigen 

jaarrekening.  

Een sluitende urenregistratie wordt gevoerd, waarbij toerekening 

van bestede tijd aan de voor subsidie in aanmerking komende 

activiteiten mogelijk is en wordt uitgevoerd. De ramingen van  inzet 

personeel van HUL zijn gemaakt op basis van raming per 

medewerker. Deze medewerkers schrijven apart uren op de 

genoemde kostenplaatsen voor activiteiten in het kader van de 

DAEB en eventuele ureninzet op andere activiteiten.  

De uren van medewerkers van HUL die voor SDUM werkzaamheden 

verrichten worden op basis van een integraal kostprijstarief 

doorbelast. Het integrale kostprijstarief is opgebouwd uit een 

dekking voor het salaris van de medewerker, een 

dekkingspercentage voor de salariskosten van ondersteunend 

personeel, dekking voor de overige personele kosten, 

huisvestingskosten, algemene beheerskosten en 

afschrijvingskosten. 

Kosten voor inzet derden zijn gebaseerd op een gedetailleerde 

onderhoudsplanning en op basis van offertes en op ervaringscijfers 

uit bestaande contracten. De gedetailleerde raming per molen is 

beschikbaar en gecontroleerd door de Rijksdienst voor Cultureel 

Erfgoed (RCE). 

Voor deze dienst wordt uitgegaan van een jaarlijkse kostenstijging 

van 2% om de inflatie te volgen.      

Hoe wordt vermeden dat er overcompensatie 

ontstaat? 

 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de subsidieperiode zal worden gecontroleerd of de 

activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd op basis van het aantal 

uren dat daarvoor was gereserveerd. Mocht blijken dat het werkelijk 

aantal; gemaakte uren lager is dan begroot, is er sprake van 

overcompensatie en zal de teveel ontvangen subsidie worden 

teruggevorderd. Het werkelijk aantal uren kan lager uitvallen 

doordat er minder activiteiten zijn verricht dan wel doordat er 

minder uren nodig waren om de activiteiten te verrichten.   

Wat is het totaalbedrag van de toegekende 

steun, uitgesplitst per kalenderjaar.   

 Geen uitgaven voor deze DAEB in 2013, wel voor kalenderjaar 2014  

 


