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1 Over dit formulier 

 

1.1 Opbouw specificatie Subsidie aanvragen of subsidiegebruik aantonen 

Deze specificatie is opgebouwd uit meerdere blokken, namelijk: 

 
Bloknummer Omschrijving 

 

1 Inloggen 

2 Aanvragen of aantonen 

3 Subsidie aanvraag 

4 De activiteiten 

5 De begroting 

6 Rekeningnummer IBAN/BIC 

7 Subsidiegebruik aantonen 

8 Toelichting 

9 Bijlagen 

10 Afronden 
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2 Uitgewerkt formulier 

2.1 Inloggen  

Hier komt het vaste blok Inloggen Burger of Inloggen Bedrijf.   
 

2.2 Aanvragen of aantonen 

 Blok 2: Aanvragen of aantonen 

 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Wat wilt u doen? Ik wil eenmalige 

subsidie aanvragen 

Ik wil een 

structurele subsidie 

aanvragen 

Ik wil aantonen hoe 

ik subsidie gebruikt 

heb  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

 

2.3 Subsidie aanvraag 

 Blok 3: Subsidie aanvraag 
Preconditie: Dit blok alleen tonen wanneer vraag 1 van blok 2 = 'Ik wil eenmalige subsidie aanvragen' of 'Ik wil een structurele 

subsidie aanvragen'. 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Voor welke organisatie vraagt u subsidie 

aan? 

Stichting of 

vereniging 

Bedrijf  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja 
 

conditie: Als de aanvrager inlogt met eHerkenning, dan vervalt 

deze vraag. 

2 Is het de eerste keer dat u subsidie 

aanvraagt bij de gemeente? 

Ja 

Nee  

enkelvoudige 

keuze 

code  ja  

3 Vanaf welke datum wilt u subsidie?   datum dd-mm-eejj  ja  

4 Tot en met welke datum wilt u subsidie?   datum dd-mm-eejj  ja  

5 Welke beleidsdoelen ondersteunt u met de 

activiteiten? 

Verbeteren van de 

zelfredzaamheid 

van burgers.  

tekst 500  ja helptekst 

(suggestie): 

De gemeente geeft alleen subsidie voor activiteiten die 

bepaalde doelen nastreven bijvoorbeeld integratie of 

deelname van ouderen. 
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toelichting: Het is handig wanneer de gemeente een verwijzing 
opneemt bij deze vraag naar beleidsdoelen op de 

gemeentelijke website. 

 

2.4 De activiteiten 

 Blok 4: De activiteiten 
Preconditie: Dit blok alleen tonen wanneer vraag 1 van blok 2 = 'Ik wil eenmalige subsidie aanvragen' of 'Ik wil een structurele 

subsidie aanvragen'. 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Voeg bij het onderdeel ‘Bijlagen’ een 

activiteitenplan toe, waarin u beschrijft 

welke activiteiten u gaat organiseren. 

  infotekst   nee 
 

toelichting: De gemeenten zijn vrij om hun decentrale regelgeving in 

aparte vragen te stellen OF via een warm contact uit te 

vragen. 

helptekst 
(suggestie): 

We willen precies weten welke activiteiten worden 
verricht met behulp van de gevraagde subsidie. De met 

de subsidie te verrichten activiteiten kunt u nader 

toelichten in het activiteitenplan. Het activiteitenplan is 

een overzicht van de activiteiten, waarvoor subsidie 

wordt gevraagd en de daarmee nagestreefde 

doelstellingen. Vermeld per activiteit welke personele en 

materiële middelen er nodig zijn. 

 

2.5 De begroting 

 Blok 5: De begroting 
Preconditie: Dit blok alleen tonen wanneer vraag 1 van blok 2 = 'Ik wil eenmalige subsidie aanvragen' of 'Ik wil een structurele 

subsidie aanvragen'. 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Voeg bij het onderdeel ‘Bijlagen’ een 

begroting toe. 

  infotekst   nee 
 

toelichting: De gemeenten zijn vrij om hun decentrale regelgeving in 

aparte vragen te stellen OF via een warm contact uit te 

vragen. 
helptekst 

(suggestie): 

Geef in de begroting precies aan welke kosten u gaat 

maken en of daar inkomsten tegenover staan en hoeveel 

subsidie u aanvraagt. Geef een duidelijk omschrijving van 

de in- en uitgave(n). 

 

2.6 Rekeningnummer IBAN/BIC 

Hier komt het vaste blok Rekeningnummer IBAN/BIC. 
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2.7 Subsidiegebruik aantonen 

 Blok 7: Subsidiegebruik aantonen 
Preconditie: Dit blok alleen tonen wanneer vraag 1 van blok 2 = 'Ik wil aantonen hoe ik subsidie gebruikt heb'. 

 

       

Nr Omschrijving 

 

Voorbeeld Type Waarde Verplicht voor de 

aanvrager 

Logica 

 

1 Wat is het referentienummer van de 

beschikking van de subsidieverlening? 

  alfanumeriek   nee  

2 Beschrijf de activiteiten die u heeft 

georganiseerd 

  tekst 512  ja  

3 Ik verklaar dat ik de subsidie heb gebruikt 

volgens de voorwaarden die de gemeente 

voorschrijft in de beschikking tot 

subsidieverlening 

  enkelvoudige 

keuze 

  ja 
 

toelichting: Door middel van een vinkje gaat de aanvrager akkoord. 

 

2.8 Toelichting 

Hier komt het vaste blok Toelichting.  

 

2.9 Bijlagen 

Hier komt het vaste blok Bijlagen. 
 

2.10 Afronden 

Hier komt het vaste blok Afronden. 
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