
Gedeeld Cultureel Erfgoed Reiskosten  

 

Inleiding 

Sinds 2013 beheert DutchCulture het Gedeeld Cultureel Erfgoed Matchingsfonds. Dit 

fonds is door de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap beschikbaar gesteld voor Gedeeld Cultureel Erfgoed projecten van 

Nederlandse rechtspersonen. Deze projecten dienen de zichtbaarheid van het Gedeeld 

Cultureel Erfgoed verleden te versterken. In het afgelopen vier jaar heeft DutchCulture 

verschillende Gedeeld Cultureel Erfgoed projecten ondersteund met behulp van de 

matchingfonds. Soms, echter, hebben de projectplannen veel potentie maar missen een 

goede aansluiting bij de vragen in het partnerland of zijn te beperkt ingebed in de lokale 

context. Om deze problemen te adresseren heeft DutchCulture de Gedeeld Cultureel 

Erfgoed reiskosten regeling gecreëerd.  

 
Doel 

Het doel van de ‘Gedeeld Cultureel Erfgoed Reiskosten’ is om Gedeeld Cultureel 

Erfgoed projecten inhoudelijk te versterken door Nederlandse rechtspersonen de 

mogelijkheid te bieden naar het partnerland af te reizen om hun netwerk daar te vergroten 

en kennis op te doen van de lokale omstandigheden. Dit moet ervoor zorgen dat de 

projecten beter worden ingebed in de lokale context, zodat de duurzaamheid en 

wederkerigheid van de projecten kan worden vergroot. Op de lange termijn is het doel 

van de regeling het bevorderen van de kwaliteit van Gedeeld Cultureel Erfgoed projecten.  

De regeling is niet bedoeld voor werkbezoeken zonder een duidelijk achterliggend 

Gedeeld Cultureel Erfgoed project of voor werkbezoeken die alleen tot doel hebben deel 

te nemen aan een conferentie of workshop. Ook is het niet bedoeld voor rechtspersonen 

die eigen middelen hebben om de reis te bekostigen. De regeling wordt gefinancierd uit 

het Gedeeld Cultureel Erfgoed Matchingsfonds. 

 
Wie kan aanvragen? 

In Nederland gevestigde rechtspersonen kunnen een aanvraag indienen wanneer zij 

voorbereidingen treffen voor een Gedeeld Cultureel Erfgoed project. Aanvragers kunnen 

hun interesse tonen door contact op te nemen met een van de Gedeeld Cultureel Erfgoed 

landenexperts. De betreffende medewerker zal de aanvrager informeren over de 

procedure. De ingediende aanvraag wordt door DutchCulture beoordeeld. 

 
Wanneer kan je aanvragen en hoe snel krijg je uitslag? 

Men mag uiterlijk tot zes weken voor vertrek een aanvraag indienen. De uitslag wordt 

binnen tien dagen gecommuniceerd. 

 
Welke kosten worden vergoedt? 

Een Nederlandse rechtspersoon kan een aanvraag indienen voor de kosten van een 

vliegticket naar één van de tien Gedeeld Cultureel Erfgoed -partnerlanden die genoemd 

worden in het Beleidskader Gedeeld Cultureel Erfgoed 2017-2020. DutchCulture vergoedt 

het economy class vliegticket van maximaal één persoon voor 100%. De aanvragende 

rechtspersoon dient zelf zorg te dragen voor visumkosten, verzekeringskosten, 

verblijfkosten en binnenlandse reiskosten. Het vergoedingspercentage kan door 



DutchCulture worden verlaagd als de reis ook gebruikt wordt voor niet- Gedeeld Cultureel 

Erfgoed doeleinden, zoals deelname aan een conferentie of andere activiteiten die niet 

relevant zijn voor het betreffende Gedeeld Cultureel Erfgoed project. 

 

Hoe wordt deze ondersteuning aangevraagd? 

Een aanvrager dient de volgende documenten in te leveren bij de Heritage Desk 

van DutchCulture: 

a. Een motivatiebrief. 

b. Een CV van de voorgestelde reiziger met daarin een selectie van maximaal 

drie vergelijkbare internationale missies (indien er dergelijke missies zijn 

afgelegd). 

c. Een reisplan met daarin aangegeven: 

- doel(en) van het bezoek; 

- gewenste resultaten; 

- duur van het bezoek; 

- overzicht van bevestigde afspraken met bijbehorende contactgegevens. 

d. Een prijsopgaaf van het te boeken vliegticket. 

e. Het (korte) projectvoorstel waar het werkbezoek aan gerelateerd is. 

f. Minstens twee á drie referentiebrieven of twee á drie e-mails van de 

buitenlandse Gedeeld Cultureel Erfgoed partners die worden bezocht door de 

aanvrager waarin zij het belang van het bezoek ondersteunen en toelichten. 

 

Hoe wordt het verzoek beoordeeld? 

Het verzoek wordt door DutchCulture beoordeeld op de volgende punten: 

a. De kwaliteit en potentie van het projectvoorstel dat de basis vormt 

voor het werkbezoek aan het betreffende Gedeeld Cultureel Erfgoed 

land. 

b. De meerwaarde van het werkbezoek voor het project. 

c. De kwaliteit en haalbaarheid van het voorgestelde reisprogramma. 

d. De referentiebrieven of e-mails van de Gedeeld Cultureel Erfgoed partners in het 

buitenland. 

e. Het advies van de Nederlandse ambassade in het betreffende Gedeeld Cultureel 

Erfgoed land met betrekking tot de haalbaarheid van het project en de kwaliteit 

van de beoogde counterpart. Het is daarom van belang dat men van tijdig in 

contact treedt met de Nederlandse ambassade aldaar. 

f. De aanwezigheid van eigen middelen die de aanvragende rechtspersoon kan 

aanwenden voor het aangevraagde werkbezoek; de regeling dient om minder 

vermogende rechtspersonen de gelegenheid te bieden hun Gedeeld Cultureel 

Erfgoed projecten te versterken door middel van een werkbezoek. 

 

Werkwijze 

DutchCulture beoordeelt dit verzoek op basis van de eerder genoemde criteria en beslist 

of de vergoeding wordt toegekend. DutchCulture behoudt altijd het recht om een verzoek 

niet te honoreren. Mocht u niet eens zijn met ons besluit dan hoort DutchCulture dit 

graag maar het is niet mogelijk om tegen een besluit bezwaar aan te tekenen.  

De Gedeeld Cultureel Erfgoed Matchingfondsprogrammaraad wordt geïnformeerd over 



geplande, lopende en voltooide werkbezoeken die uit de Gedeeld Cultureel Erfgoed 

reiskosten worden gefinancierd. 

Wanneer de aanvraag is goedgekeurd wordt 80% van de reiskosten voorgeschoten. De 

goedkeuring geschiedt schriftelijk. Bij terugkeer in Nederland wordt de overige 20% 

uitbetaald na ontvangst en goedkeuring van het reisverslag. In het reisverslag moeten 

tenminste de bezochte instellingen en concrete punten voor het vervolgtraject opgenomen 

worden. Als het reisverslag hier aanleiding toe geeft wordt een afspraak gepland tussen 

aanvrager en DutchCulture om het vervolgtraject te bespreken. 


