
Formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de 
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS 
Zie voor een toelichting op de vragen de afzonderlijke ‘Toelichting bij het formulier voor
subsidievaststelling’. 

1. NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling

IBAN (bankrekeningnummer) 

Inschrijfnummer Kamer van 
Koophandel

2.

1 

3. Aanvangs- en einddatum subsidieperiode

Aanvangsdatum activiteiten 

Kenmerken subsidieaanvraag    Vermeld hier gegevens die in de (laatste) verleningsbeschikking zijn vermeld

Subsidienummer 

Kenmerk beschikking

Naam instelling 

Postadres / Postcode/ Plaats 

Contactpersoon 

Projectleider

Relatienummer instelling 

Naam

Telefoon Emailadres

EmailadresTelefoon

Naam

Einddatum activiteiten 



4. Specificatie van bijlagen bij het formulier subsidievaststelling
In de verleningsbeschikking is de wijze van verantwoorden vermeld.

Bijlagen Onderwerp Bijlage bijgevoegd 

Model A  Activiteitenverslag per activiteit

Model B Financieel verslag per activiteit

Model C Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten 

Model D Verantwoording over de gerealiseerde prestatie-
eenheden 

* Controleverklaring of Assurance-rapport 

* Rapport van feitelijke bevindingen van accountant 

JA / NEE

Machtiging voor aanvragen van subsidie 

Totaal aantal bijgevoegde bijlagen 

* Voor de rapportage formats voor de accountant wordt verwezen naar de bijlage van het accountantsprotocol behorend bij de
Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, bekend gemaakt op de website https://www.dus-i.nl/kaderregelingen
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Is aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen voldaan? 

Beschrijving in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, genoemd in 
hoofdstuk 5 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en eventuele aanvullende
verplichting(en) in de verleningsbeschikking. 

Overige documenten

5.

aantal (1 per 
activiteit)

aantal (1 per 
activiteit)



6. Ondertekening

De ondertekenaar verklaart: 

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

subsidievaststelling wordt aangevraagd en deze regelgeving te hebben nageleefd
o deze aanvraag subsidievaststelling inclusief bijlagen volledig, juist en naar waarheid te

hebben ingevuld
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1 Voeg een machtiging bij als bijlage bij dit formulier. 

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 

Geslacht



Activiteit:           Naam

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten 

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit 
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
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Model A Activiteitenverslag over de periode: 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 



Model B Financieel verslag over de periode       
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

Personeel 

Indien van toepassing2: 

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Materieel 

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Overige kosten / kosten derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    
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Bijdragen derden 
Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 
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Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    



Activiteit:           Naam

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten 

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit 
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
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Model A Activiteitenverslag over de periode: 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 



Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

Personeel 

Indien van toepassing2: 

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Materieel 

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Overige kosten / kosten derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    
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Model B Financieel verslag over de periode 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 



Bijdragen derden 
Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 
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Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    



Activiteit:           Naam

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten 

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit 
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
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Model A Activiteitenverslag over de periode: 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 



Model B Financieel verslag over de periode       
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

Personeel 

Indien van toepassing2: 

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Materieel 

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Overige kosten / kosten derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    
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Bijdragen derden 
Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 
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Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    



Activiteit:           Naam

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten 

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit 
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
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Model A Activiteitenverslag over de periode: 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 



Model B Financieel verslag over de periode       
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

Personeel 

Indien van toepassing2: 

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Materieel 

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Overige kosten / kosten derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    
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Bijdragen derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 
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Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    



Activiteit:           Naam

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten 

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit 
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
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Model A Activiteitenverslag over de periode: 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 



Model B Financieel verslag over de periode       
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

Personeel 

Indien van toepassing2: 

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Materieel 

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Overige kosten / kosten derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    
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Bijdragen derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 
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Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    



Activiteit:           Naam

Beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de gerealiseerde activiteiten 

Beschrijving van de met de activiteiten gerealiseerde doelstellingen, resultaten of producten 

Beschrijving van en toelichting op de verschillen tussen geplande en gerealiseerde activiteit 
(alleen van toepassing indien er verschillen zijn)
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Model A Activiteitenverslag over de periode: 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 



Model B Financieel verslag over de periode      
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 

Specificatie gerealiseerde kosten en financiering per activiteit 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

Personeel 

Indien van toepassing2: 

Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Materieel 

Indien van toepassing2:
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

Overige kosten / kosten derden 

Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    
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Bijdragen derden 
Indien van toepassing2: 
Toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag 
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Eigen bijdrage (eigen middelen van uw instelling) 

Activiteit:  Postgewijze toelichting  Begroot 
bedrag 

Gerealiseerd 
bedrag       

Verschil 
tussen 
begroot en 
gerealiseerd 
bedrag2 

2 Een verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag van ten minste 20% van een afzonderlijke begrotingspost 
moet worden toegelicht, tenzij het verschil met die begrotingspost lager is dan € 25.000. In deze kolom wordt 
het bedrag van het verschil als ook het verschil uitgedrukt in een percentage van het begrote bedrag vermeld. 
De toe te lichten verschillen vermeldt u bij de ‘toelichting verschil tussen begroot en gerealiseerd bedrag’.    



 A
ct

iv
ite

it 

Naam  en/of korte omschrijving van 
de activiteit       

in een aantal kernwoorden

 (1)  (2) 

Gerealiseerde 
bijdragen 
derden 

(3) 

Gerealiseerde 
eigen 
bijdrage

bijdrage van de 
subsidie 
aanvrager zelf 

Totale 
gerealiseerde 
kosten

Subsidieperiode: 

Totaaloverzicht gerealiseerde kosten en opbrengsten (Dit overzicht wordt automatisch gevuld)

Resultaat bepaling  (indien van toepassing)

Verleende subsidie (incl. OVA indien van toepassing) (4) 

Resultaat bepaling (1 - 2 - 3 - 4)  (negatief is overschot)  
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Model C Verklaring inzake werkelijke kosten en opbrengsten 
Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling 

1. Geef een korte toelichting op de gerealiseerde activiteiten over de periode

 Omschrijving van en korte toelichting op de gerealiseerde activiteiten 
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2. Begrote en gerealiseerde kosten en opbrengsten over de periode

Onder opbrengsten wordt hier verstaan eigen bijdrage en bijdragen van derden, voor zover die samenhangen met de te subsidiëren of 
gesubsidieerde activiteit(en) over de subsidieperiode.  
Onder kosten wordt hier verstaan kosten van de subsidieontvanger voor zover die samenhangen met de gesubsidieerde activiteit(en) 
over de subsidieperiode.

 Kosten  Opbrengsten 

Begroot 
 Bijdragen derden  Eigen bijdrage 

Gerealiseerd (1)   Begroot    Gerealiseerd (2)    Begroot     Gerealiseerd (3)
      Totaal

Resultaat bepaling  (indien van toepassing)

Verleende subsidie (incl. OVA indien van toepassing) (4) 

Resultaat bepaling (1 - 2 - 3 - 4)  (negatief is overschot)  



Model D  Verantwoording over de gerealiseerde prestatie-eenheden 

Omschrijving van de prestatie-eenheid       
 Per type prestatie-eenheid een schema invullen 

Aantal prestatie-eenheden 
Aantal prestatie-eenheden volgens verleningsbeschikking 

Aantal gerealiseerde prestatie-eenheden 

Beschrijving van het gerealiseerde resultaat 

Reden aantal prestatie-eenheden niet (volledig) gerealiseerd 
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over de periode

Bijlage bij formulier voor subsidievaststelling  
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