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36 005 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Tweede 
incidentele suppletoire begroting inzake 
tegemoetkoming musea na directe lockdown 
december 2021) 

Nr. 3 HERDRUK1  VERSLAG HOUDENDE EEN VRAAG EN EEN ANTWOORD 
Vastgesteld 11 maart 2022 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, belast met 
het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer 
verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vraag met de daarop 
gegeven antwoord. 

De vraag is op 4 februari 2022 voorgelegd aan de Staatssecretaris van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Bij brief van 8 maart 2022 is ze door 
de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beantwoord. 

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare 
behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie,
Michon-Derkzen 

De adjunct-griffier van de commissie,
De Jong-van der Graaf 

1 I.v.m. een correctie in de opmaak
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Hierbij stuur ik u het antwoord op de vraag van de vaste commissie voor 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de Wijziging van de begrotings-
staat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor 
het jaar 2022. 

De commissie heeft gevraagd op welke wijze de branchevereniging wordt 
betrokken bij de verdeling van de middelen voor ondersteuning van 
musea via het Mondriaan Fonds. 

Het Mondriaan Fonds heeft bij de verdeling van deze middelen contact 
gehad met de Museumvereniging en deze vereniging heeft het fonds ook 
van input voorzien. 

De publicatie van de regeling en de beschikking van deze middelen is op 
korte termijn voorzien door het Mondriaan Fonds. Ik hoop dat ik u 
hiermee voldoende geïnformeerd heb op dit punt.
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