
Formulier voor subsidieaanvraag (en wijzigingen hierop) behorend bij 
artikel 3.1 van de                               Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS  
Zie voor een toelichting op de vragen de afzonderlijke ‘Toelichting bij het formulier voor 
subsidieaanvraag’.  

1.

Naam instelling 

Postadres / Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Projectleider

Indien bekend via eerdere correspondentie. Anders vult u N.V.T in.  

IBAN (Bankrekeningnummer) 

Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel *

Is de instelling btw-plichtig ten 
aanzien van de activiteiten 
waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd?  

NEE
Indien NEE;

 Aankruisen hetgeen van toepassing is 

1 

JA

Subsidienummer

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.

Naam

Telefoon Emailadres

EmailadresTelefoon

Naam

NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling. 

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 bijoorbeeld kosten 
derden, meenemen in de begroting.  



2. Projectnaam subsidie

Vermeld hier de naam en het doel van het project:

3.

4. Bij welke directie van SZW
vraagt u subsidie aan?

(aankruisen hetgeen van toepassing is)

Directie
In de ‘Toelichting op het aanvraagformulier voor een 
subsidieverlening’ is een overzicht van directies opgenomen

2 

Directie niet bekend

Aanvangs- en einddatum subsidieperiode 

Aanvangsdatum activiteiten

Einddatum activiteiten

Omschrijving van doel van project

Naam van project



5. Activiteitenplan en begroting

De gegevens in onderstaande tabel worden automatisch overgenomen uit het door u 
ingevulde Model A en Model B, die als bijlagen bij dit formulier zijn gevoegd.

 A
ct

iv
ite

it 

Naam  en/of korte omschrijving van 
de activiteit        

in een aantal kernwoorden

 (1)  (2) 

Begrote 
bijdragen 
derden 

(3)  (4) 

E 

Tot
aal 

3 

Gevraagde 
Subsidie 

Begrote 
eigen 
bijdrage

bijdrage van 
de subsidie 
aanvrager zelf 

over de gehele subsidie 
periode (kolom 1 is gelijk  
aan het totaal van de 
kolommen 2+3+4)  

Totale 
begrote 
kosten

D 

C 

B

A 

F 



6. Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
De begrote kosten per activiteit dienen te worden gespecificeerd naar de kostensoorten personeel, 
materieel en overige kosten/kosten derden. Geef per kostensoort per activiteit een toelichting en/of 
specificatie van de kosten als ook van de eigen bijdragen en bijdragen van derden. De posten 
hebben betrekking op de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Vul hiervoor per activiteit 
een bijlage in volgens model B (als bijlage bij dit formulier gevoegd).

7. Specificatie van bijlagen bij het formulier voor subsidieaanvraag

Bijlagen Vraag Onderwerp Bijlage bijgevoegd 

 1 Door de aanvrager getekende kopie 
van het meest recente bankafschrift1  

 5 Activiteitenplan per activiteit 

 6 
Specificatie begrote kosten en 
financiering per activiteit 

4 

Model C 6 Liquiditeitsprognose 

 8 Machtiging voor aanvragen van 
subsidie

Model B 

Model A 

Totaal aantal bijgevoegde bijlagen 

Overig 

aantal

aantal

(1 per 
activiteit)

(1 per 
activiteit)

1 Indien sprake is van een eerste aanvraag of wijziging van een eerder opgegeven IBAN (bankrekeningnummer) 



8. Ondertekening

De ondertekenaar verklaart: 

- bevoegd en/of gemachtigd1 te zijn om deze aanvraag te ondertekenen; 
- kennis te hebben genomen van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan deze 

subsidie wordt aangevraagd;  
- deze subsidieaanvraag inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te hebben ingevuld. 

Tekeningsbevoegd(e) 
perso(o)n(en)  

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

Achternaam Geslacht

Functie 

Datum 

Handtekening 

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

Achternaam 

Functie 

Datum 

Handtekening 

5 

Geslacht

9. Opmerkingen

1 Voeg een machtiging bij als bijlage bij dit formulier.



Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: A Naam: 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)

6



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: A  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) €
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

7



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: A  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 
Specificatie van de bijdragen derden 

8



Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing) €
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen 

9



Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: B Naam: 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)

10



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: B  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) €
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

11



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: B  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 
Specificatie van de bijdragen derden 

12



Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing) €
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen 

13



Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: C              Naam: 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)

14



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: C  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) €
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

15



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: C  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 
Specificatie van de bijdragen derden 

16



Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing) €
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen 

17



Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: D              Naam: 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)

18



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: D  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) €
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

19



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: D  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 
Specificatie van de bijdragen derden 

20



Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing) €
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen 

21



Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: E Naam: 

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)

22



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: E  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) €
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

23



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: E  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 
Specificatie van de bijdragen derden 

24



Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing) €
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen 

25



Model A: Activiteitenplan per activiteit (beschrijving van de onderscheiden activiteiten) 
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: F Naam:

Beschrijving van de met de activiteit na te streven doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteit (en indien van 
toepassing het geraamd aantal te verrichten prestatie-eenheden)

26



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per 
activiteit Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: F  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Personeel (uren x tarief per functieniveau) €
Specificatie van de personeelskosten en kernachtige omschrijving 

Materieel € 
Specificatie van de materieel kosten en kernachtige omschrijving 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de materieelkosten 

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de personeelskosten 

27



Model B Specificatie begrote kosten en financiering per activiteit
Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Activiteit: F  Toelichting begrotingsposten Begroot 
bedrag 

Overige kosten / kosten derden €
Specificatie van de overige kosten / kosten derden en kernachtige omschrijving

Uitgebreide cijfermatige toelichting en opbouw van de overige kosten 

Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) € 

Bijdragen derden € 
Specificatie van de bijdragen derden 

28



Begroot bedrag per te verrichten prestatie-eenheid (indien van toepassing) €
Specificatie van de samenstelling van het begrote bedrag per te verrichten prestatie-eenheid

Overige opmerkingen 

29



Model C Liquiditeitsprognose 
 Bijlage bij formulier voor subsidieaanvraag 

Er wordt van uit gegaan dat de liquiditeitsbehoefte gelijkmatig over het jaar is verdeeld.        
Indien dit niet het geval is, dient u de liquiditeitsprognose in deze bijlage te vermelden.          
In de toelichting dient u aan te geven waarom afwijking van het standaardpatroon gewenst is. 

Maand  Jaar T  Jaar T+1  Jaar T+2 Jaar T+3  Jaar T+4 

Januari 

Februari 

Maart 

April 

Mei 

Juni 

Juli 

Augustus 

September 

Oktober 

November 

December 

Totaal 

Toelichting 

30

 Jaar T+5 
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