
  

In dit document staat uitgelegd hoe de coulance op de RIF-cofinanciering in de praktijk werkt.  
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aanpassen cofinanciering 
april 2022 
Regionaal Investeringsfonds mbo 



Algemeen 
 De minimale cofinanciering moet ⅓ zijn (of 25% wanneer het een entree-opleiding betreft). 
 Na de subsidieperiode stuurt u uw verzoek om te mogen afwijken van de cofinancieringseisen. DUS-I kan uw verzoek 

kan pas na de subsidieperiode toekennen. 
 De coulance wordt berekend op basis van de begroting. 
 De jaarrekening en model G2 vult u in zonder rekening te houden met de coulance. De coulance wordt berekend op 

basis van de ingediende jaarrekening. 
 Bij de uw verzoek of eindrapportage stuurt u het volgende mee: 

- Benoem de activiteiten die belemmerd zijn door COVID-19. 
- Geef een toelichting op de financiële gevolgen. 
- Beschrijf wat de pps heeft gedaan om de achterstand in cofinanciering op te vangen. Te denken valt aan het 

zoeken van nieuwe partners, vervangende activiteiten, digitale alternatieven, et cetera. 
- Licht toe hoe dit verzoek binnen uw pps tot stand is gekomen. Bijvoorbeeld in een stuurgroepvergadering, 

overleg met alle partners, en dergelijke. Stuur eventueel een bijlage mee. 
 Optioneel: Is er tijdens de tussentijdse rapportages of midterm al zicht op een achterstand door COVID-19? Meld dit 

dan aan DUS-I. Dit draagt bij aan de dossiervorming als onderbouwing van uw verzoek. 
 

Hoe werkt de coulance op de RIF-cofinanciering in de praktijk? 
 

Optie 1: Verlaging cofinanciering 
We gebruiken hiervoor als uitgangspunt rekenvoorbeeld 3 uit de wijzigingsregeling: 
 
Begroting: 
RIF-subsidie € 300.000 33,33% 
Cofinanciering € 600.000 67,67% 
Totaal  € 900.000 100% 
 
Bij een lagere cofinanciering van € 450.000 in plaats van € 600.000 blijft de subsidie hetzelfde. 
  

%begroting %realisatie 
RIF-subsidie € 300.000 33,33%  40% 
Cofinanciering € 450.000 50%  60% 
Totaal  € 750.000 83%  100% 
 
Op basis van de begroting mag de cofinanciering maximaal halveren om de subsidie hetzelfde te houden. 
 

%begroting %realisatie 
RIF-subsidie € 300.000 33,33%  50% 
Cofinanciering € 300.000 33,33%  50% 
Totaal  € 600.000 67,67%  100% 
 
Komt de cofinanciering onder de 33,33%1? Dan zal DUS-I de niet-bestede subsidie terugvorderen. 
 
 

 
 

 
1 Voor entree-aanvragen is er een minimum eis van 25% .  



Optie 2: Verschuiving van cofinanciering 
We gebruiken hiervoor als uitgangspunt rekenvoorbeeld 1 uit de wijzigingsregeling: 
 
Begroting: 
Totale kosten  € 900.000 
Cofinanciering door arbeidsorganisaties, bedrijfsleven en/of O&O-fondsen: 
Bedrijf A   € 90.000   10% 
Bedrijf B   € 180.000  20% 
Bedrijf C   € 180.000  20% 
 
Cofinanciering door onderwijsinstellingen,   50% 
regionale overheden, niet-bekostigde mbo- 
instellingen, bekostigde vmbo-scholen,  
bekostigde ho-instellingen en/of andere partijen 
 
Aanvragende instelling D € 45.000   5% 
Hogeschool E  € 18.000   2% 
Gemeente F  € 54.000   6% 
Gemeente G  € 42.000   4,67% 
Totaal   € 609.000  67,67% 
 
Draagt bedrijf B als gevolg van COVID-19 geen cofinanciering meer bij? Dan mag u de verdeling van de cofinanciering 
aanpassen. In het volgende voorbeeld brengen de aanvragende instelling D en gemeente G meer cofinanciering in. 
 
Begroting: 
Cofinanciering door arbeidsorganisaties,  
bedrijfsleven en/of O&O-fondsen 
Bedrijf A   € 90.000 
Bedrijf B   € 150.000 
Bedrijf C   € 210.000  33,33% 
Cofinanciering door onderwijsinstellingen,  
regionale overheden, niet-bekostigde mbo- 
instellingen, bekostigde vmbo-scholen,  
bekostigde ho-instellingen en/of andere partijen 
 
Aanvragende instelling D € 90.000   10%* 
Hogeschool E  € 18.000  
Gemeente F  € 54.000 
Gemeente G  € 147.000 
Totaal   € 609.000  67,67% 
 
*De cofinanciering van de aanvragende instelling mag maximaal 10% zijn onder de regeling Regionaal Investeringsfonds 
2019-2022. Onder de voorloper, Regionaal Investeringsfonds, geldt een maximum van 33,33% voor alle mbo-instellingen 
die bijdragen. Deze maximale percentages blijven van toepassing onder de coulanceregeling. 
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