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Aanvraag
Subsidieverlening JenV
U kunt met dit formulier een aanvraag voor een subsidie
verlening indienen. U kunt hiermee ook een wijzigings 
verzoek indienen over een eerder verleende subsidie.

Het volledig ingevulde formulier voorzien van de  
benodigde (elektronische of natte) parafen en eventuele  
bijlagen kunt u mailen naar subsidieportaal@minjenv.nl.  
Voor vragen betreffende de aanvraag kunt u ons ook mailen.

      1  NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling

        Gegevens aanvrager

1.1 Naam instelling/organisatie

1.2 Postadres

1.3 Postcode / Plaats

        Contactpersoon / Penvoerder

1.4  Naam

1.5 Telefoon / emailadres

        Bevoegd persoon / Vertegenwoordiger

1.6 Naam

1.7 Telefoon / emailadres

1.8 IBAN (Bankrekeningnummer)
   

        Vraagt u voor de eerste keer subsidie aan bij het ministerie van Justitie en Veiligheid of is uw bankrekeningnummer  
gewijzigd? Voeg dan een recente kopie (niet ouder dan drie maanden) van een bankafschrift of een bankverklaring toe.  
Alleen de tenaamstelling, vestiging en het rekeningnummer moeten leesbaar zijn. Maak in het kader van de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) andere gegevens onleesbaar.

1.9 Eigen kenmerk (betaling)1 

1.10  Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel (KvK)

1 Optioneel/Indien gewenst.

Straatnaam / huisnummer

PlaatsPostcode

Telefoonnummer emailadres

Telefoonnummer emailadres
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1.11  Is de instelling btwplichtig  
ten aanzien van de activiteiten  
waarvoor subsidie wordt  
aangevraagd?

  Bent u btw-plichtig voor deze  
activiteit(en), dan mag u de btw  
niet opvoeren in de begroting.  
U verrekent de btw in uw aangifte  
omzetbelasting. Wanneer u niet  
btw-plichtig bent, dan kunt u de  
btw over bepaalde kostenposten,  
zoals bijvoorbeeld kosten derden,  
wel meenemen in de begroting.

      2  Vereiste documentatie en instructie/uitleg

        Bij iedere aanvraag gelieve een KvKuittreksel bijvoegen. 
 
        Als uw aangevraagde subsidiebedrag € 125.000, of hoger is, voeg dan toe:
        •  De laatst opgemaakte jaarrekening dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop inclusief 

de eventuele controleverklaring van een accountant.

         Als u voor het eerst een subsidie bij JenV (of weer voor het eerst na twee jaar of langer geleden) aanvraagt, voeg dan bij 
uw aanvraag:

        • Een afschrift van de oprichtingsakte van de rechtspersoon dan wel van de statuten zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd;
        •  Een recente kopie (niet ouder dan drie maanden) van een bankafschrift of een bankverklaring (alleen bij een nieuwe  

subsidieaanvrager of wijziging van het bankrekeningnummer) .

      3  Doel van uw subsidie

        Het uitbreiden van de groene boacapaciteit en voor het behouden van bestaande groene boacapaciteit in het jaar 2022.

      4  Aanvangs- en einddatum subsidieperiode

4.1 Aanvangsdatum subsidieperiode:

4.2 Einddatum subsidieperiode: 

      5  Directoraat-Generaal van JenV en beleidskader/subsidieregeling

      6  Uitleg werking/doel invullen bijlagen

        In de bijlage kunt u aangeven waarvoor u subsidie aanvraagt. U wordt verzocht per boa een bijlage toe te voegen.

 Ja

Het betreft een activiteit in een vrijgestelde branche, vrijgestelde bedrijfsactiviteiten of een vrijstelling voor 
samenwerkingsverbanden (koepelvrijstelling) zoals vermeld op www.belastingdienst.nl, namelijk:

Het betreft een activiteit waarvoor een specifieke afspraak (ruling) met de belastingdienst is gemaakt.

Indien nee;

Nee

DirectoraatGeneraal Rechtspleging Rechtshandhaving
Directie Rechtsbestel
Regeling Subsidie uitbreiding capaciteit groene boa en bavpol
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      7  Gevraagde subsidie

Totaal gevraagd bedrag:    

      8  Ondertekening

        De ondertekenaar(s) verklaart/verklaren; 

        •  bevoegd en/of gemachtigd2 te zijn om deze aanvraag te ondertekenen (er kan ook sprake zijn van een gedeelde  
bevoegdheid/machtiging, dan moeten minimaal twee personen tekenen);

        • kennis te hebben genomen van de geldende wet en regelgeving op basis waarvan deze subsidie wordt aangevraagd;
        • deze aanvraag inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld.

        Tekenbevoegd persoon 1

8.1 Naam

8.2 Achternaam

8.3 Functie

8.4 Datum

8.5 Handtekening

        Tekenbevoegd persoon 23

8.6 Naam

8.7 Achternaam

8.8 Functie

8.9 Datum

8.10 Handtekening

         Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Informatie over specifieke  
verwerkingen vindt u in het Algemene verordening gegevensbeschermingregister van het ministerie van Justitie en 
Veiligheid.

2 Voeg een machtiging/mandaat als bijlage bij dit formulier.
3 Optioneel

Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s)

Geslacht

Man  Vrouw

Titel(s) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s)

Geslacht

Man  Vrouw
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