
    
  

RICHTLIJN BELANGENVERSTRENGELING  

  

Op grond van artikel 2:4 van de Algemene wet bestuursrecht dient de raad zijn 

adviestaak zonder vooringenomenheid te vervullen. Bij de samenstelling van 

commissies die betrokken zijn bij de voorbereiding van adviezen hanteert de raad 

daarom onderstaande richtlijnen.  

  

Voor de toepassing van deze richtlijnen maakt de raad onderscheid tussen 

verschillende soorten activiteiten:  

  

a. Beleidsadviezen over algemeen en sectorspecifiek cultuur- en mediabeleid.  

  

b. Adviezen inzake subsidieaanvragen en monitoring in het kader van de 

culturele basisinfrastructuur (BIS).  

  

c. Adviezen ter uitvoering van een specifieke wettelijke taak, bijvoorbeeld op 

grond van de Auteurswet of de Subsidieregeling instandhouding 

monumenten.  

  

Ten aanzien van de adviezen genoemd onder a. gelden de volgende 

richtlijnen:  

  

Richtlijn 1:  

De raad waarborgt dat bij de samenstelling van commissies uiteenlopende 

perspectieven zijn vertegenwoordigd en geen specifiek belang kan domineren.  

  

Richtlijn 2:  

De raad toetst bij de behandeling van conceptadviezen of er sprake is van 

vooringenomenheid bij de aangevoerde gegevens, argumenten en conclusies.  

  

Richtlijn 3:  

De raad vraagt alle betrokken commissieleden schriftelijk te verklaren dat zij hun 

werkzaamheden in het kader van een adviesvraag zullen verrichten in het algemeen 

belang en zonder last en ruggenspraak.  

  

Ten aanzien van de adviezen en monitoringsactiviteiten genoemd onder 

b. geldt, naast de richtlijnen 1 tot en met 3, tevens de volgende richtlijn:  

  

Richtlijn 4:  

Een lid van een commissie is niet verbonden met of rechtstreeks betrokken bij een 

instelling die een subsidieaanvraag doet of gemonitord wordt op basis van hetzelfde 

artikel uit de Regeling op het specifiek cultuurbeleid als het artikel waar die 

commissie over adviseert.  



    
  

  

Ten aanzien van de adviezen genoemd onder c. geldt, naast de richtlijnen 

1 tot en met 3, tevens de volgende richtlijn:  

   

Richtlijn 5:  

Een lid van een commissie die adviseert over een specifieke wettelijke taak is niet 

verbonden met of rechtstreeks betrokken bij een instelling waarover in het kader van 

deze taak wordt geadviseerd.  

  

Bij richtlijn 4 en 5 wordt onder de verbondenheid met of rechtstreekse 

betrokkenheid bij een instelling verstaan dat de betrokkene bestuurder, 

toezichthouder, directeur, zakelijk of artistiek leider is van die instelling, dan wel 

nauw verbonden is met personen die een dergelijke functie bij die instelling 

vervullen.  

  

Deze richtlijn vervangt de Richtlijn belangenverstrengeling van 24 mei 2018 en is 

vastgesteld in de vergadering van de Raad voor Cultuur van 15 april 2021.  
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