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Algemeen: het dossier Subsidies. 

In het dossier Subsidies is te lezen wat het subsidiebeleid is van VWS, hoe een subsidie is aan te 
vragen, te verlengen en te verantwoorden; hoe gecommuniceerd wordt met het ministerie via 
internet en hoe de aanvrager de voortgang kan zien van de behandeling door VWS van zijn 
aanvragen. 

NIEUWS subsidiedossier (nieuws per 1-4-2008) 

Aanvragen via het VWS-subsidieportaal  
Indien voor meerdere instellingen de aanvraag subsidies verzorgd wordt via het 
Subsidieportaal dient dit gedaan te worden vanaf een voor iedere instelling verschillend e-mail 
adres.  

Programma Erfgoed van de Oorlog  
Mocht digitaal aanvragen problemen opleveren, vraag dan een PDF-aanvraagformulier aan 
door contact op te nemen met een projectleider van het programma Erfgoed van de Oorlog. 
Hun namen en gegevens staan op de pagina erfgoed-site: www.minvws.nl/dossiers/erfgoed-
van-de-oorlog onder het kopje Subsidies en daar kiezen voor 'Contact'.  

Subsidieregeling personele gevolgen Wmo.  
Raadpleeg hiervoor het dossier Wmo. 

De aanvraagformulieren voor de Regeling Palliatieve en Terminale Zorg 2008, de 
Subsidieregeling zorgopleidingen 1e tranche, subsidieronde 2008 en de Subsidieregeling 
zorgopleidingen 2e tranche, subsidieronde 2008 zijn te vinden op de dossierpagina 'Aanvragen 
subsidies op papier'.  

DOSSIEROPBOUW: 

Het dossier kent een aantal pagina’s en sub-pagina’s en is als volgt opgebouwd: 

Subsidiebeleid: Vanaf 1 januari 2007 geldt de Kaderwet VWS-subsidies. Deze kaderwet 
omvat zowel de oude Kaderwet volksgezondheidssubsidies als de nieuwe subsidieregeling 
VWS-subsidies van 1 juli 2006. 

Communicatie: Het ministerie van VWS streeft er naar zoveel mogelijk subsidieaanvragen en 
verantwoordingen via een internetportaal te communiceren. Bij gebruik van het Subsidieportaal 
zullen veel gegevens automatisch worden ingevuld en krijgt de aanvrager inzicht in de voortgang 
van behandeling van de aanvraag tijdens het verwerkings-proces bij VWS. Toch is het nog 
mogelijk om subsidieaanvragen op papier aan te leveren. 

Werken met Subsidieportaal : Uitleg over hoe de internetpagina's met helpteksten 
geraadpleegd kunnen worden gelijktijdig met het invullen van de aanvraag in het 
Subsidieportaal. Deze pagina geeft ook uitleg over het eerste scherm van het Subsidieportaal. 
Hier wordt werking en structuur van het portaal verklaard. 

Registreren: Communiceren via internet gebeurd in de beveiligde omgeving van het 
Subsidieportaal. Het aanvragen van toegang tot deze omgeving gebeurd door het eenmalig 
invullen van het ‘Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal’ 

Aanvragen subsidie via het Subsidieportaal. De aanvrager wordt door het portaal geleid en 
krijgt bij iedere stap in de aanvraag een uitgebreide toelichting. 

Aanvragen verlenging subsidie via het Subsidieportaal: Uitleg hoe een aanvraag tot 
verlenging van een projectsubsidie wordt ingediend via het Subsidieportaal. 



 3

Verantwoorden subsidie via het Subsidieportaal: De gesubsidieerde wordt stap voor stap 
begeleid bij het invullen van de verantwoording in het Subsidieportaal 

Aanvullingen en correspondentie via het Subsidieportaal: Uitleg over hoe aanvullende 
informatie bij aanvragen of verantwoordingen wprden toegevoegd en hoe de correspondentie 
via het Subsidieportaal verloopt. 

Communicatie per post: Als u besluit uw aanvragen en verantwoordingen per post aan VWS 
te sturen, vindt u nadat u deze keuze heeft gemaakt op de subpagina’s ‘Aanvragen subsidie’, 
‘Aanvragen verlenging subsidie’ en ‘Verantwoorden subsidie’ de in te vullen formulieren 
(eventueel met toelichting) en de mogelijkheid deze te downloaden. 

Het dossier sluit af met een pagina ‘Veelgestelde vragen’. Deze vragen en antwoorden hebben 
zowel betrekking op subsidies (algemeen) als over het werken in het Subsidieportaal.  

Verwijzingen 
• Subsidieportaal  

• Subsidieregeling VWS-subsidies  
De volledige tekst van de Subsidieregeling VWS-subsidies  
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Het subsidiebeleid van VWS 

VWS verstrekt aan tal van organisaties subsidies. Dit gebeurt in de vorm van een project- of een 
instellingssubsidie. Projectsubsidies zijn eenmalig, voor de looptijd van een project; instellings-
subsidies zijn structureel van aard en worden in principe per kalenderjaar verstrekt. Het doel van 
de subsidieaanvraag moet duidelijk zijn en gericht zijn op een beleidsterrein van VWS. Indien er 
twijfel bestaat over het subsidiabel zijn van activiteiten is het raadzaam dit telefonisch na te 
vragen bij de betrokken beleidsdirectie, te bereiken via 070-3407911. 

Subsidieregelingen  
Op 1 januari 2007 is de Welzijnswet 1994 ingetrokken en is de Kaderwet 
volksgezondheidssubsidies uitgebreid tot het hele VWS-terrein. Tegelijkertijd is de naam van 
deze wet gewijzigd in de Kaderwet VWS-subsidies. Ook de nieuwe subsidieregeling VWS-
subsidies (2006) valt onder de Kaderwet VWS-subsidies.  
De specifieke wijzigingen voor instellings- en projectsubsidies staan in de folder 'Subsidieregeling 
VWS-subsidies'. 

Het subsidietraject van aanvragen tot vaststellen. 

 

Aanvragen subsidie 
Het doel van de activiteiten, die in aanmerking komen voor subsidie moet zich richten op een van 
de beleidsterreinen van VWS: gezondheidsbevordering, -bescherming of –zorg; maatschappelijke 
zorg, sport danwel jeugd en gezin.  
Aanvragen voor een projectsubsidie moeten vóór aanvang van de activiteiten ingediend worden. 
Aanvragen voor instellingssubsidies die op jaarbasis worden verstrekt moeten voor 1 oktober 
voorafgaand aan het subsidiejaar te worden ingediend. Het te laat indienen van een aanvraag 
instellingssubsidie heeft gevolgen voor het uitbetalen van de subsidievoorschotten in het 
betreffende subsidiejaar. 

Lump sum subsidies 
Subsidieaanvragen kleiner dan € 20.000,- kunnen als lumpsum worden verleend. Het ministerie 
verleent en stelt direct de subsidie vast. Daarna moet binnen de afgesproken termijn een 
prestatieverklaring worden ingediend. 

Subsidievaststelling 
Een instelling is verplicht om binnen vier maanden na afloop van de subsidieperiode een aanvraag 
tot subsidievaststelling in te dienen. Het ministerie toetst vervolgens of de activiteiten tijdig, 
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volledig en conform de gestelde (kwaliteits-)eisen, zijn uitgevoerd. Op de pagina 'Verantwoorden 
subsidie' staat welke bijlagen bij de verantwoording moeten worden meegestuurd. 

Verantwoorden van subsidies verleend voor 1 juli 2006  
Voor projectsubsidies die voor 1 juli 2006 zijn verleend, geldt dat de Subsidieregeling 
welzijnsbeleid of de Subsidieregeling volksgezondheid nog van toepassing is. Voor subsidies die 
na 1 juli 2006 zijn verleend, geldt in het algemeen de Subsidieregeling VWS-subsidies. Als de 
subsidie is verleend op basis van de Subsidieregeling welzijnsbeleid of de Subsidieregeling 
volksgezondheid, kan de aanvraag tot vaststelling met de gebruikelijke verantwoordingsstukken 
bij het ministerie van VWS worden ingediend. Bij onduidelijkheden kan contact worden 
opgenomen met de help-desk: 070-3405555. 

Subsidiekorting en ambtshalve vaststellen  
Wanneer de indieningstermijn van de aanvraag vaststelling van een verleend subsidie wordt 
overschreden verstuurt VWS een brief met daarin een nieuwe indiendatum (rappel). Na het 
overschrijden van de in deze brief gestelde termijn zal het ministerie bij de vaststelling een 
subsidiekorting opleggen. Wordt na de aankondiging van de korting weer niet voldaan aan de 
gestelde voorwaarden, dan wordt de subsidie ambtshalve vastgesteld. Dit kan zelfs leiden tot een 
vaststelling op nihil 

Bezwaar 
Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van artikel 7:1 van de 
Algemene wet bestuursrecht (AWB-procedure). Dit kan door binnen zes weken een 
bezwaarschrift in te dienen bij het ministerie. Deze termijn start na de dag waarop het besluit is 
gedagtekend. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de indiener en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
bestreden besluit (bijvoorbeeld door vermelding van het zaaknummer, briefkenmerk en datum of 
door bijvoeging van een kopie van het besluit) en de gronden van het bezwaar. 

Stuur uw bezwaar naar:  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag. 

of: 

Programmaministerie Jeugd en Gezin  
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken  
Postbus 20350  
2500 EJ Den Haag.  

Verwijzingen 
• Subsidieregeling VWS-subsidies  

• Brochure subsidieregeling VWS 
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Communicatie 

Het ministerie van VWS heeft het merendeel van haar subsidieprocessen gedigitaliseerd. Het 
aanvragen en verantwoorden van een subsidie kan via een internetportaal plaatsvinden. Bij de 
aanvragen of verantwoordingen zullen veel gegevens automatisch worden ingevuld. Het 
Subsidieportaal geeft een overzicht van de aanvragen die de instelling aan het bewerken is of al 
heeft ingediend. Het Subsidieportaal geeft ook inzicht in de status van behandeling van de 
aanvragen tijdens het verwerkingsproces bij VWS. Daarnaast is het nog mogelijk om aanvragen 
tot subsidieverlening of subsidieverantwoordingen op papier aan te leveren. Alle gegevens moeten 
dan handmatig worden ingevuld, zowel bij de aanvraag als bij de verantwoording! Als een 
instelling de subsidieaanvraag op papier heeft ingediend, moet ook de verantwoording van die 
subsidie op papier worden ingediend!   

Digitaal of papier  
Eerst moet de keuze worden gemaakt tussen digitaal aanleveren van aanvragen of op papier.  
Wordt gekozen voor digitaal dan wordt de aanvrager stapsgewijs door het proces heengeleid 
d.m.v. enige helppagina’s. Resteren dan toch nog vragen, dan kan contact opgenomen worden met 
de helpdesk. (zie onder) 
Wordt gekozen voor papier dan bestaat de mogelijkheid formulieren en toelichting te downloaden.  
 
Eerste aanvraag  
Wordt voor het eerst subsidie bij het ministerie van VWS aangevraagd, dan dient bij het eerste 
contact ook een kopie van een bankafschrift te worden meegestuurd. Als de subsidie-aanvraag en 
correspondentie wordt afhandeld via internet (het VWS-Subsidieportaal), moet u deze meesturen 
met de aanvraag autorisatie voor het Portaal. Wordt het Portaal niet gebruikt dan moet deze kopie 
bij de aanvraag tot verlenen van de subsidie worden gevoegd. 

Contact en vragen over subsidies  
Alle informatie over het aanvragen, verlengen en verantwoorden van subsidies is op de helpsites 
van het dossier te vinden. (kijk ook op de pagina veelgestelde vragen)  
Resteren er vragen of blijven er onduidelijkheden, dan kan contact worden opgenomen met de 
helpdesk (dit geldt ook bij een eerste aanvraag instellingsubsidie):  
 
E-mail: 5555@minvws.nl,  
Telefoon: 070-3405555 of  
Schriftelijk:  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn &Sport ,  
Dienst Financieel & Personeel Beheer,  
postbus 16006,  
2500 BA Den Haag  
 
Dit is ook het postadres voor alle andere vragen of opmerkingen.  
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Communicatie digitaal via internet 

Werken in het Subsidieportaal  
Op deze en volgende pagina’s van het dossier Subsidies staan specifieke helpteksten die 
geraadpleegd kunnen worden bij het werken in het Subsidieportaal. Het is handig om deze teksten 
naast het portaal in beeld te hebben en dus bij het werken in het Subsidieportaal tegelijkertijd de 
helpteksten te kunnen raadplegen. Dat kan op drie manieren:  

• Gebruik twee internetbrowser schermen naast elkaar.  
Bij gebruik van een breedbeeld scherm is het handig om twee afzonderlijke browsers op te 
starten (ga naar: “bestand”; “nieuw venster”). Minimaliseer vervolgens het scherm met de 
helpteksten voor het Subsidieportaal en verklein dit tot 1/3 van het scherm. Open 
vervolgens het tweede browser scherm van het Subsidieportaal. Plaats dit tweede scherm 
naast het eerste scherm (zie het voorbeeld hieronder). 

 

• Gebruik twee internetbrowser schermen achter elkaar.  
Door de functionaliteit toetsencombinatie Alt + Tab te gebruiken kan heel gemakkelijk 
geswitcht worden tussen programma's en vensters die op dat moment actief zijn. Dit is 
handig wanneer een groot aantal toepassingen openstaan. Deze functionaliteit is handig bij 
kleinere schermen en laptop’s. 

• Als laatste mogelijkheid kunnen alle teksten van het hele Dossier Subsidies hier worden 
gedownload.  

Indien het Subsidieportaal meer dan 25 minuten niet actief is, zal opnieuw naar gebruikersnaam 
en inlogcode worden gevraagd. Reeds ingevulde gegevens zijn dan niet verloren maar als concept 
opgeslagen in het Subsidieportaal. 

Het registreren 
Om te kunnen communiceren met het ministerie VWS via het Subsidieportaal is autorisatie vereist 
voor deze beveilgde internetomgeving. Autorisatie tot het Subsidieportaal kan verkregen worden 
door registatie. Ga eerst naar de pagina ‘Registreren’. Daar staat hoe autorisatie voor het 
Subsidieportaal verkregen kan worden. 
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Uitleg (start)pagina van het Subsidieportaal.  
Na registratie als gebruiker van het Subsidieportaal en ontvangst van gebruikersnaam en 
wachtwoord kan worden ingelogd op het Subsidieportaal. Na het inloggen verschijnt de eerste 
pagina. 

Rechtsbovenaan de pagina vindt u de tekst 'Tekstgrootte'met daarachter een - en een +. Hiermee 
kan tijdelijk de lettergrootte van het scherm worden ingesteld.  
Linksbovenaan staat het item ‘Subsidies’. Klik op 'Subsidies' en er wordt altijd teruggegaan naar 
de eerste pagina van het Subsidieportaal. 

In de eerste rubriek staan alle door de instelling verstuurde aanvragen in de rubriek “Overzicht 
subsidies”. Deze zijn aflopend gerangschikt naar subsidiejaar en subsidienummer.  
Bovenaan de rubriek kan een selectie worden gemaakt van te presenteren subsidies naar status van 
de subsidie. Indien een voorkeur bestaat voor één van de status-instellingen, dan kan die 
opgeslagen worden door te klikken op het item 'Persoonlijke instelling' op de zwarte balk. Een 
verzonden aanvraag blijft drie jaar te raadplegen en wordt daarna verwijderd. 

In de tweede rubriek staan de concepten van de aanvragen die nog niet verstuurd zijn naar VWS. 
Deze aanvragen zijn tussentijds afgebroken door de aanvrager en tijdelijk opgeslagen. Ze staan 
klaar om verder ingevuld en verstuurd te worden. Een concept-projectaanvraag kan verwijderd 
worden door te klikken op het rode kruis achter de concept-aanvraag.  

Aan de linkerzijde van de pagina staan ook de acties voor een nieuwe aanvraag voor een 
projectsubsidie, danwel uitstel van een aanvraag.  

Acties op reeds verleende subsidies, zoals het verlengen van de subsidieperiode of aanvraag 
vaststelling kunnen gestart worden door te klikken op de betreffende subsidie in het overzicht.  
 
Voor de eerste keer een instellingssubsidie aanvragen? Neem dan contact op met de beheerder 
van het portaal (zie onder). Is eenmaal een instellingsubsidie toegekend, dan wordt tijdig en 
automatisch via het Subsidieportaal en de mail een uitnodiging om een nieuwe aanvraag in te 
dienen voor het volgende kalenderjaar verstuurd. Deze aanvraag staat dan in het overzicht 
subsidies op deze startpagina. VWS stuurt u dan bovendien een brief.  

Tussentijds opslaan van gegevens in het Subsidieportaal 
Als het invullen van een aanvraag tussentijds afgebroken moet worden, kan deze (gedeeltelijk 
ingevulde) aanvraag worden opgeslagen. Telkens als u op de knop 'Volgende' drukt, slaat het 
Subsidieportaal de ingevulde gegevens automatisch op. Als later met deze aanvraag verder 
gewerkt moet worden, is deze terug te vinden in de rubriek ‘concepten’.  
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Registreren 

Om te communiceren met het ministerie VWS via het Subsidieportaal moet men gebruik mogen 
maken van de beveiligde omgeving van het Subsidieportaal. Autorisatie kan verkregen worden 
door het eenmalig invullen van het ‘Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal’ dat in 
PDF-formaat beschikbaar is. Als de aanmelding compleet is, ontvangt de aanvrager binnen vijf tot 
tien kalenderdagen een gebruikersnaam en wachtwoord en heeft daarmee toegang tot het 
Subsidieportaal. 

Aanvragen inlogaccounts  
Ga als volgt te werk: download het bestand “Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal”. 
Om dit formulier te kunnen bekijken is het programma Adobe Acrobat Reader nodig. (Download 
Adobe Acrobat Reader, gratis).  
Vul het in, print het uit en onderteken het formulier. Indien er in de statuten sprake is van 
gezamenlijke handelingsbevoegdheid dienen meerdere personen het aanmeldingsformulier te 
tekenen. Daarna moet het formulier per post verzonden worden naar:  
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport  
Dienst Financieel & Personeel Beheer  
Postbus 16006  
2500 BA Den Haag 

NB: Indien voor meerdere instellingen de aanvraag subsidies wordt verzorgd via het 
Subsidieportaal dient dit te gebeuren vanaf een voor iedere instelling verschillend e-mail adres. 
Houdt daar rekening mee bij het invullen van het aanmeldingsformulier! Het is alleen mogelijk 
het formulier digitaal te bewaren indien men de beschikking heeft over het programma Adobe 
Acrobat Professional 7.0 (niet gratis) 

De inlogaccounts.  
Er worden 2 soorten accounts ter beschikking gesteld:  
- gebruikersaccount t.b.v. invullers: Deze gebruikers kunnen digitaal een aanvraagformulier 
invullen/completeren. Een instelling kan maximaal zes invullers aanmelden.  
- gebruikersaccount t.b.v. gerechtigde: Het daadwerkelijk digitaal aanvragen en verantwoorden 
van subsidies mag uitsluitend door een aanvrager/handelingsbevoegde worden gedaan. In de 
praktijk is dit meestal de algemeen directeur en/of voorzitter. Deze persoon krijgt een eigen 
(gerechtigde-) account om digitaal de subsidieaanvragen te verzenden. Een instelling kan 
meerdere gerechtigden aanmelden. 

Melding van de verstrekte accounts en wachtwoorden. 
De inlogaccounts worden per brief verzonden. De bijbehorende wachtwoorden worden in 
afzonderlijke e-mailberichten rechtstreeks aan de gebruikers/handelingsbevoegden toegezonden. 
(in de regel worden deze brieven binnen drie dagen na het e-mailbericht ontvangen) 

Wijzigingen  
Wenst uw instelling een wijziging in autorisaties of wijzigen uw instellingsgegevens (adres, 
banknummer etc) dan moet dit schriftelijk (zie bovenstaand postadres) of per e-mail 
(subsidieplein_beheerder@minvws.nl) worden aangemeld bij de beheerder van het 
Subsidieportaal.  

Verwijzingen 

• Aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal 
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Aanvragen subsidie 

Na de keuze “Aanvraag projectsubsidie” verschijnt het eerste scherm van de aanvraagprocedure. 
Aan de linker zijde van het venster staat altijd een overzicht met de stappen die moeten worden 
doorlopen om de aanvraag te voltooien, of al doorlopen zijn (herkenbaar aan een vinkje) . Als de 
verplichte velden van een pagina zijn ingevuld kan pas gegaan worden naar de volgende- of naar 
de voorgaande stap in het proces door te klikken op ‘Volgende ‘ of ‘Vorige’ van het 
Subsidieportaal (niet van de browser). Er kan dus altijd worden teruggekeerd naar een reeds 
uitgevoerde stap om correcties aan te brengen. Hieronder volgt de beschrijving per stap 

Pagina ‘Uw gegevens’ 
Het Subsidieportaal heeft de gegevens reeds ingevuld. Controleer deze. Zijn ze niet correct, ga 
dan niet verder maar meldt de wijziging schriftelijk of via e-mail aan de beheerder van het 
Subsidieportaal. (bij wijziging bankrekeningnummer moet altijd een kopie bankafschrift 
bijgesloten te worden).  
Dat kan per e-mail: subsidieplein_beheerder@minvws.nl of  
per post naar: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport,  
Dienst Financieel & Personeel Beheer  
T.a.v. Autorisatie Administratie postbus 16006  
2500 BA Den Haag 

Zijn de gegevens correct ga dan verder met het invullen van de contactgegevens. 

Pagina : ‘Subsidiegegevens’  
Omschrijving subsidie : vul hier de naam van het project in. Bij een aanvraag instellingssubsidie 
is de omschrijving ‘nieuwe aanvraag’ voldoende.  
Bij een projectsubsidie moet start- en einddatum ingevuld te worden. Bij de aanvraag voor een 
instelllingssubsidie is het subsidiejaar reeds ingevuld.  
Is bekend welke beleidsdirectie van VWS of J&G de aanvraag gaat behandelen, dan moet deze uit 
de beschikbare lijst gekozen worden. Alléén bij een aanvraag instellingssubsidie wordt de stand 
van de egalisatiereserve gevraagd. 

Pagina : ‘Activiteit A’  
Op deze pagina moeten de gegevens van de subsidieaanvraag per activiteit worden ingevuld. (zie 
eventueel de betrokken subsidieregeling)  
Na invulling van iedere activiteit kan een volgende activiteit-pagina worden gestart door de knop 
‘toevoegen’. Voor elke toegevoegde activiteit wordt in het stappenoverzicht aan de linkerzijde van 
het venster een stap toegevoegd. Zo wordt de aanvraag verdeeld in net zoveel activiteiten als 
nodig is voor uw subsidieaanvraag (A,B,C,D...etc) Zijn alle activiteiten ingevuld, ga dan naar 
‘Volgende’. 

Pagina : ‘Subsidietotaal’  
Deze pagina toont een financieel overzicht van de aangevraagde subsidie gespecificeerd naar 
activiteit en groepen begrotingsposten. 

Pagina : ‘Bevoorschotting’  
Hier is de mogelijkheid aan te geven of afgeweken moet worden van de standaard 
bevoorschottingssystematiek van VWS. (zie hiervoor de helptekst in het Portaal)  
Het systeem controleert of de som van de ingevoerde bedragen gelijk is aan het aangevraagde 
bedrag. 

Pagina : ‘Documenten toevoegen’  
Op deze pagina is het mogelijk digitaal documenten bij de aanvraag te voegen. Geef bij 
documentsoort aan wat voor document wordt bijgevoegd. Staat het document niet in de lijst, kies 
dan voor 'overige' Via het item ‘bladeren’ kunnen de documenten worden opgezocht en met de 
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button ‘toevoegen’ aan de aanvraag worden gelinkt. Deze handeling kan worden herhaald totdat 
alle gewenste documenten aan de aanvraag zijn toegevoegd. (Soms zijn bijlagen verplicht, zie 
hiervoor de betreffende subsidieregeling) 

Pagina : ‘Opmerkingen’  
Tenslotte kunnen nog opmerkingen of extra informatie worden toegevoegd aan de aanvraag.  
 
U sluit af door op de toets ‘Naar verzenden’ te drukken. De aanvraag is nu compleet en staat in 
het overzicht ‘subsidies’ met de status 'Verzendklaar'. 

Pagina : ‘Aanvraag verlening verzenden’  
De aanvraag dient te worden verzonden door een portaalgebruiker die daartoe gemachtigd is. 
Indien de ingelogde gebruiker niet beschikt over de genoemde autorisatie, dan wordt de stap 
“Verzenden” in het grijs getoond en kan niet worden geactiveerd. Gebruikers die beschikken over 
de rol “Verzender” kunnen de aanvraag digitaal verzenden.  
Middels het indrukken van de button ‘Verzenden’ geeft de daartoe bevoegde persoon aan dat de 
aanvraag naar waarheid is ingevuld, waarna de elektronische aanvraag naar VWS wordt 
verzonden en na ontvangst in behandeling wordt genomen.  

Verwijzingen 

• bijlage bij de aanvraag regeling: erfgoed van de oorlog 
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Aanvragen verlenging subsidie 

Kiezen actie verlenging. 
Een aanvraag tot verlenging kan alleen ingediend worden bij een verleende projectsubsidie, 
waarvan de huidige einddatum van het project nog niet is bereikt. Is bij een verlenging tevens 
sprake van het ophogen van het subsidiebedrag dan moet geen verlengingsverzoek maar een 
nieuwe aanvraag worden ingediend!   
De betreffende projectsubsidie wordt aangeklikt, daarna komt de pagina met de subsidiegegevens 
van het project in beeld. Deze gegevens zijn onderscheiden in Subsidiegegevens, Activiteiten en 
Financieel. Daarnaast is er een vakje ‘Acties’. Knippert daar een rood button met uitroepteken, 
dan moet voor die subsidie nog een specifieke actie door de gebruiker voltooid worden. Het is 
raadzaam om, voordat u verder gaat eerst te bezien welke actie verlangd wordt.  
Aan de linkerkant staan de acties die mogelijk zijn bij een verleend subsidie. Als eerste actie staat 
genoemd de aanvraag verlenging. 

Opstellen verlengingsverzoek 
Is de keuze aanvraag verlenging gemaakt, dan verschijnt de algemene pagina om correspondentie 
toe te voegen of te verzenden. De documentsoort geeft aan dat het gaat om een 
verlengingsverzoek. De aanvraag voor het verlengen gebeurd door het schrijven van een verzoek 
tot verlenging (bijvoorbeeld in Word) en door het toevoegen van dit document. Hierna wordt de 
toets "verzenden" geactiveerd.  

Verzenden verlengingsverzoek  
De aanvraag voor verlenging van de projectsubsidie dient verzonden te worden verzonden door 
een Subsidieportaalgebruiker die daartoe gemachtigd is. Indien de ingelogde gebruiker niet 
beschikt over de genoemde autorisatie, dan wordt na de stap “Verzenden” het overzicht subsidies 
weer getoond en staat in de rubriek 'concepten' de aanvraag verlenging projectsubsidie met het 
betreffende subsidienummer. 

Gebruikers die beschikken over de rol “Verzender” kunnen na aanklikken van het betreffende 
verlengingsverzoek de te verzenden correspondentie beoordelen en vervolgens doorklikken op 
'volgende' en daarna op 'verzenden', waarna de elektronische verlengingsaanvraag naar VWS 
wordt verzonden.  
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Verantwoorden subsidie 

Aanvraag vaststelling subsidie 
Het Subsidieportaal zal in het overzicht subsidies in de rubriek concepten een aanvraag 
vaststelling voor subsidie (subsidienummer +naam) een maand voor de einddatum van de 
subsidieperiode klaarzetten. Selecteer door te dubbelklikken de gewenste subsidie uit het 
overzicht.  
Na selectie verschijnt direkt de eerste Subsidieportaal-pagina van de aanvraag vaststelling. 

Pagina : 'Uw gegevens' 
De pagina “Uw gegevens” omvat instellingsgegevens die door de aanvrager moeten worden 
gecontroleerd. Indien deze niet correct zijn, dient de instelling een schriftelijk verzoek tot 
wijziging in te dienen. Deze moet rechtsgeldig ondertekend zijn. Tevens worden de 
contactgegevens getoond, zoals deze ten tijde van de verleningsaanvraag door de gesubsidieerde 
zijn opgegeven. In tegenstelling tot de instellingsgegevens kunnen deze wel worden aangepast in 
de aanvraag.  

Pagina : 'Uitvoering activiteiten'  
De aanvrager moet hier eerst verklaren dat de activiteiten volledig zijn uitgevoerd. Indien dit niet 
het geval is dan dient dit in de verantwoording bij de desbetreffende individuele activiteit(en) te 
worden toegelicht. (volgende pagina)  
Daarna volgt de vraag of er al eerder afwijkingen in de uitvoering van activiteiten bij VWS zijn 
aangemeld. Is dat zo dan dient dit bij de verantwoording van de betreffende activiteit te worden 
vermeld. Als laatste wordt gevraagd aan te geven of een accountantsverklaring is vereist. Zie 
hiervoor ook het overzicht in te sturen documenten bij de verantwoording (zie onder). Bij 
verantwoording van een instellingssubsidie dient ook nog een opgave gedaan te worden van de 
door de instelling berekende stand van de egalisatiereserve. Na beantwoording van deze vragen 
kan de knop “Volgende” worden geactiveerd. 

Pagina : 'Activiteiten' 
Voor elke activiteit die tijdens de verleningsaanvraag is opgegeven, heeft het Subsidieportaal een 
pagina aangemaakt. De gegevens van zowel de aanvraag als de verleende subsidie op die activiteit 
zijn reeds ingevuld door het Subsidieportaal. Vul in de laatste kolom het te verantwoorden bedrag 
(= gerealiseerd bedrag) in. Het resultaat wordt automatisch berekend (totale lasten minus de totale 
baten). Vul tot slot de rubrieken'behaald resultaat' en 'afwijkingen' in Deze twee velden dienen 
altijd te worden ingevuld (ook als er geen afwijkingen zijn dient dit specifiek in de betreffende 
velden te worden vermeld). Ga vervolgens (knop “Volgende”) naar de volgende activiteit. Na de 
laatste activiteit wordt doorgegaan naar de volgende pagina. 

Pagina : 'Financiële verantwoording'  
Op de pagina “Financiële verantwoording” worden de berekeningen getoond die het systeem heeft 
uitgevoerd nadat de aanvrager de verantwoordingsgegevens per activiteit heeft ingegeven. Het 
overzicht toont het resultaat en de te verwachten vaststelling indien alle activiteiten zijn 
uitgevoerd en de gehele verantwoording volledig wordt goedgekeurd. Dit overzicht bevat geen 
invulvelden en is uitsluitend informatief; er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
Afhankelijk van het resultaat geeft het Portaal een indicatie van het te verwachten vast te stellen 
bedrag (als er geen afwijkingen zijn en de subsidie wordt vastgesteld conform verantwoording).  
Indien de gebruiker heeft aangegeven dat de activiteiten niet volledig zijn uitgevoerd, dan worden 
zowel het te verwachten resultaat, het te verwachten vast te stellen bedrag als ook de 
egalisatiereserve (bij instellingssubsidies) niet berekend en ook niet getoond.  
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Pagina : 'Documenten toevoegen'  
Op deze pagina is het mogelijk digitaal documenten bij de aanvraag te voegen. Geef bij 
documentsoort aan wat voor document wordt bijgevoegd. Staat het document niet in de lijst, kies 
dan voor 'overige' Via het item ‘bladeren’ kunnen de documenten worden opgezocht en met de 
button ‘toevoegen’ aan de aanvraag worden gelinkt. Deze handeling kan worden herhaald totdat 
alle gewenste documenten aan de aanvraag zijn toegevoegd. Soms zijn bijlagen verplicht, zie 
hiervoor de betreffende subsidieregeling en het overzicht 'Welke bijlagen meesturen bij de 
subsidieverantwoording?', hieronder. 

Pagina : ‘Opmerkingen’ 
Tenslotte kunnen nog opmerkingen of extra informatie worden toegevoegd aan de aanvraag 
vaststelling.  

U sluit af door op de toets ‘Naar verzenden’ te drukken. De aanvraag is nu compleet en staat in 
het overzicht ‘subsidies’ met de status Verzendklaar. 

Pagina : ‘Aanvraag verlening verzenden’ 
De aanvraag dient verzonden te worden verzonden door een portaalgebruiker die daartoe 
gemachtigd is. Indien de ingelogde gebruiker niet beschikt over de genoemde autorisatie, dan 
wordt de stap “Verzenden” in het grijs getoond en kan niet worden geactiveerd. Gebruikers die 
beschikken over de rol “Verzender” kunnen de aanvraag digitaal verzenden.  
Via de knop ‘Verzenden’ geeft de daartoe bevoegde persoon aan dat de aanvraag naar waarheid is 
ingevuld, waarna de aanvraag naar VWS wordt verzonden. 

Welke bijlagen meesturen met de subsidieverantwoording?  
Het financieel- en inhoudelijk verslag (het voorgeschreven formulier) moet altijd worden 
ingediend. Raadpleeg het onderstaande overzicht om vast te stellen welke andere informatie nog 
meer verplicht is. 

Verleend 
instellings-subsidie 

Meer dan 50% v.d. totale inkomsten 
bestaat uit de instellings-subsidie VWS 

Balans + 
exploitatie-rekening 

Accountants-
verklaring 

> € 125.000 Ja Ja Ja 
> € 125.000 Nee Nee Ja 
< € 125.000 Ja Ja Nee 
< € 125.000 Nee Nee Nee 
Verleend project-
subsidie    

> € 125.000 n.v.t. Nee Ja 
< € 125.000 n.v.t. Nee Nee 
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De Accountantsverklaring.  
Is het verplicht om een accountantsverklaring mee te sturen, dan dient het financieel verslag door 
een accountant te zijn gecontroleerd en gewaarmerkt. Bij deze controle dient aandacht te zijn 
besteed aan de naleving van de subsidiebepalingen zoals bedoeld in artikel 27, lid 2 van de 
subsidieregeling VWS-subsidies. Daarbij dient uit te worden gegaan van de controleprotocollen 
voor project- en instellingssubsidies zoals die door VWS zijn opgesteld (zie onder). De gegevens 
in het Portaal kunnen worden afgedrukt, daarna door de accountant te worden gewaarmerkt en 
vervolgens als bijlage in het Portaal worden opgenomen en met de verantwoording via internet 
meegestuurd naar VWS.  
Indien er in enig jaar sprake is van zowel een instellings- als een of meerdere projectsubsidie(s), 
tezamen voor meer dan € 125.000, dan dienen de afzonderlijke verantwoordingen te zijn voorzien 
van een accountantsverklaring.  

Verwijzingen 

• Controleprotocol voor instellingssubsidies 

• Controleprotocol voor projectsubsidies 

• Model van de accountantsverklaring voor instellingssubsidies 

• Model van de accountantsverklaring voor instellingssubsidies indien geen jaarrekening verplicht is 

• Model van de accountantsverklaring voor projectsubsidies 
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Aanvullingen en correspondentie.  
 
In het Subsidieportaal is het altijd mogelijk om, bij een geselecteerd subsidie, documenten aan het 
subsidiedossier toe te voegen. Dit doet u door het openen van de pagina ‘Document toevoegen’.  
Bij aanvragen geeft het Subsidieportaal zelf aan welk document wordt verlangd. De 
documentsoort staat dan reeds ingevuld.  

Wilt u een willekeurig ander document aan het ministerie versturen, kies dan zelf de 
documentsoort. Staat het document niet in de lijst, kies dan voor 'overige' Via het item ‘bladeren’ 
kunnen de documenten worden opgezocht en met de button ‘toevoegen’ aan de aanvraag worden 
gelinkt. Deze handeling kan worden herhaald totdat alle gewenste documenten aan de aanvraag 
zijn toegevoegd. (Soms zijn bijlagen verplicht, zie hiervoor de betreffende subsidieregeling) 

 


