Verantwoorden subsidie
Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s
onderwijs

Bekostigde instellingen
Minder dan € 125.000 in beschikking




Directe vaststelling van het subsidiebedrag
Meldplicht als minder dan 85% leerlingen
deelneemt
Verantwoorden in model G1 in jaarrekening

€ 125.000 of meer in beschikking




Subsidiebedrag wordt verleend en na ontvangst
van verantwoording vastgesteld
Meldplicht als minder dan 85% van leerlingen
deelneemt
Verantwoorden in model G2 in jaarrekening

Activiteiten volledig1 uitgevoerd?
Dan kan een eventueel overschot van de subsidie
worden besteed aan andere activiteiten waarvoor
bekostiging wordt verstrekt.

Activiteiten volledig1 uitgevoerd? Dan wordt er gekeken
naar de werkelijke kosten van het programma. Een
eventueel overschot wordt teruggevorderd.

Minder dan 85% gerealiseerd? Dan wordt de subsidie
naar rato2 herzien vastgesteld en wordt het verschil
teruggevorderd. Hierbij wordt niet gekeken naar de
werkelijke kosten voor de uitvoering van de activiteiten.

Minder dan 85% gerealiseerd? Dan wordt de subsidie
naar rato2 herzien verleend en wordt het verschil
teruggevorderd.
Liggen de werkelijke kosten lager dan dit bedrag? In dat
geval wordt uitgegaan van de werkelijke kosten.
Liggen de werkelijke kosten hoger dan dat bedrag? In
dat geval wordt uitgegaan van de naar rato verdeling.
Immers, de maximale subsidie per leerling is € 900.

volledig uitgevoerd: Als 85% of meer van het aantal leerlingen waarvoor subsidie is aangevraagd het inhaal- en
ondersteuningsprogramma heeft gevolgd
2
naar rato: €900 x (aantal geprognosticeerde leerlingen – aantal gerealiseerde leerlingen)
1

Rekenvoorbeelden
Minder dan € 125.000 subsidie in beschikking
1. Een bestuur vraagt voor 100 leerlingen aan = € 90.000 verleende subsidie. Er zijn maar 80 leerlingen gekomen. Dit is
lager dan de grens om te voldoen aan de eis dat alle activiteiten zijn uitgevoerd dus wordt het verschil van 20 x € 900 =
€ 18.000 teruggevorderd. De werkelijke kosten konden best nog lager liggen, bijvoorbeeld € 60.000. In dit regime hoeft
hierover niet verantwoord te worden en daarom wordt niet meer teruggevorderd dan € 18.000.
2. Een bestuur vraagt voor 100 leerlingen aan = € 90.000 verleende subsidie. In totaal hebben 91 leerlingen deelgenomen
aan het inhaalprogramma. 91 leerlingen is meer dan de vereiste 85%. Hiermee zijn de activiteiten volledig uitgevoerd. De
subsidie wordt conform de verlening vastgesteld op € 90.000.
€ 125.000 subsidie of meer in beschikking
1. Een bestuur vraagt voor 1000 leerlingen aan = € 900.000 verleende subsidie. De werkelijke kosten in de verantwoording
zijn € 600.000. Echter, maar 500 leerlingen hebben het inhaalprogramma gevolgd. Dit is 50% en hiermee is niet voldaan
aan de eis dat alle activiteiten zijn uitgevoerd. De subsidie wordt in dit geval vastgesteld op 450.000 (500 x € 900).
Eventuele hogere kosten die een bestuur maakt zijn voor eigen rekening.
2. Een bestuur vraagt voor 1000 leerlingen aan = € 900.000 verleende subsidie. De werkelijke kosten in de verantwoording
zijn € 600.000. In totaal hebben 860 leerlingen het inhaalprogramma gevolgd. Hiermee is voldaan aan de eis dat alle
activiteiten zijn uitgevoerd. Afrekening vindt plaats op werkelijke kosten. De subsidie wordt vastgesteld op € 600.000.

Niet-bekostigde instellingen
Onder € 25.000 in beschikking




Steekproefsgewijze controle
Meldplicht
Ambtshalve vaststelling (geen
formele verantwoording
gevraagd)

Tussen € 25.000 en € 125.000 in
beschikking




Verantwoording over
activiteiten
Meldplicht
Vaststelling na ontvangst
verantwoording

€ 125.000 of meer in beschikking




Verantwoording over
activiteiten en kosten, voorzien
van assurance-rapport
Meldplicht
Vaststelling na ontvangst
verantwoording

Niet volledig1 uitgevoerd? Dan wordt
de subsidie naar rato2 herzien
vastgesteld en wordt het verschil
teruggevorderd. Hierbij wordt niet
gekeken naar de werkelijke kosten
voor de uitvoering van de
activiteiten.

Niet volledig1 uitgevoerd? Dan moet
u hiervan melding maken. De
subsidie wordt naar rato2 herzien
verleend en het verschil wordt
teruggevorderd. Hierbij wordt niet
gekeken naar de werkelijke kosten
voor de uitvoering van de
activiteiten.

Niet volledig1 uitgevoerd? Dan moet
u hiervan melding maken. De
subsidie wordt naar rato2 herzien
verleend het verschil wordt
teruggevorderd.
Liggen de werkelijke kosten lager
dan dit bedrag? In dat geval wordt
uitgegaan van de werkelijke kosten.
Liggen de werkelijke kosten hoger
dan dat bedrag? In dat geval wordt
uitgegaan van de naar rato verdeling.
Immers, de maximale subsidie per
leerling is € 900.

Met een steekproef kan worden
gecontroleerd hoeveel leerlingen
aan het programma hebben
deelgenomen.

DUS-I vraagt op hoeveel leerlingen
aan het programma hebben
deelgenomen. Zijn de activiteiten
niet volledig uitgevoerd1 dan wordt
de subsidie naar rato2 herzien.

DUS-I vraagt op hoeveel leerlingen
aan het programma hebben
deelgenomen en wat de werkelijke
kosten waren.

volledig uitgevoerd: Als 85% of meer van het aantal leerlingen waarvoor subsidie is aangevraagd het inhaal- en
ondersteuningsprogramma heeft gevolgd
2
naar rato: €900 x (aantal geprognosticeerde leerlingen – aantal gerealiseerde leerlingen)
1

Rekenvoorbeelden
Onder € 25.000 in beschikking
1. Een bestuur vraagt voor 10 leerlingen aan = € 9.000 verleende subsidie. Er zijn maar 8 leerlingen gekomen, hiervan wordt
melding gemaakt. Dit is lager dan de grens om te voldoen aan de eis dat alle activiteiten zijn uitgevoerd dus wordt het
verschil van 2 x € 900 = € 1.800 teruggevorderd.
2. Een bestuur vraagt voor 10 leerlingen aan = € 9.000 verleende subsidie. Deze leerlingen zijn allemaal gekomen. De
subsidie wordt automatisch ambtshalve vastgesteld binnen 22 weken na afloop van de subsidieperiode. Hiervoor hoeft
geen verdere verantwoording te worden ingediend, tenzij hier bij steekproef om gevraagd wordt.
Tussen € 25.000 en € 125.000 in beschikking
1. Een bestuur vraagt voor 100 leerlingen aan = € 90.000 verleende subsidie. Er zijn maar 80 leerlingen gekomen. Dit is
lager dan de grens om te voldoen aan de eis dat alle activiteiten zijn uitgevoerd. Het verschil van 20 x € 900 = € 18.000
wordt teruggevorderd.
2. Een bestuur vraagt voor 100 leerlingen aan = € 90.000 verleende subsidie. In totaal hebben 91 leerlingen deelgenomen
aan het inhaalprogramma. 91 leerlingen is meer dan de vereiste 85%. Hiermee zijn de activiteiten volledig uitgevoerd. De
subsidie wordt conform verlening vastgesteld op € 90.000.
€ 125.000 of meer in beschikking
1. Een bestuur vraagt voor 1000 leerlingen aan = € 900.000 verleende subsidie. De werkelijke kosten in de verantwoording
zijn € 600.000. Echter, maar 500 leerlingen hebben het inhaalprogramma gevolgd. Dit is 50% en hiermee is niet voldaan
aan de eis dat alle activiteiten zijn uitgevoerd. De subsidie wordt in dit geval vastgesteld op 450.000 (500 x € 900).
Eventuele hogere kosten die een bestuur maakt zijn voor eigen rekening.
2. Een bestuur vraagt voor 1000 leerlingen aan = € 900.000 verleende subsidie. De werkelijke kosten in de verantwoording
zijn € 600.000. In totaal hebben 860 leerlingen het inhaalprogramma gevolgd Hiermee is voldaan aan de eis dat alle
activiteiten zijn uitgevoerd. Afrekening vindt plaats op werkelijke kosten. De subsidie wordt vastgesteld op € 600.000.

