
 

Verantwoording voor subsidies tot € 10.000,- (arrangement 1) 

Dit document is een toelichting op de verantwoordingswijze van subsidies tot € 10.000,-.  

Heeft u een subsidie boven de € 10.000,- (arrangement 2 of 3) aangevraagd of ontvangen? 

Kijkt u daarvoor bij de informatie over die arrangementen. 

 

Samenvatting 

Subsidies van minder dan € 10.000,- worden meteen vastgesteld. Dat betekent dat u geen 

verantwoording achteraf hoeft af te leggen. U hoeft ook geen voortgangsrapportages aan te 

leveren. Wij kunnen u wel om een verslag vragen voor onze beleidsevaluatie. 

Eventuele veranderingen in uw project tijdens de uitvoering (bijvoorbeeld in planning of 

resultaten) dient u ons wel tijdig te melden. We controleren achteraf steekproefsgewijs of de 

gesubsidieerde activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan. Als 

u in de steekproef zit, nemen wij contact met u op en vragen wij u informatie bij ons in te dienen 

over de uitvoering van de activiteiten. Als u zich niet houdt aan de meldingsplicht of als uit de 

steekproef onregelmatigheden blijken, dan verlagen we de subsidie (toepassen korting). 

 

 

Voortgangsrapportages 

Voor subsidies tot € 10.000,= vragen wij u niet om voortgangsrapportages. Ten behoeve van een 

beleidsevaluatie kunnen wij u wel vragen om een (tussentijds) verslag over de activiteiten. Dit 

gebruiken wij niet als voortgangscontrole. 

 

Meldingsplicht 

Tegenover het niet hoeven aanleveren van voortgangsrapportages staat wel dat wij de meldings-

plicht consequent hanteren. Dit betekent dat wanneer er wijzigingen in het project of de planning 

optreden, u verplicht bent deze wijzigingen tijdig aan ons te melden. Hiervoor gebruikt u de 

formulieren die u kunt vinden op onze website www.noord-holland.nl onder Loket – Subsidies. 

Onder wijzigingen in het project of de planning verstaan we de volgende punten (met uiterste 

moment van melden): 

o stoppen met de activiteiten (binnen 2 maanden na besluit); 

o wijzigen van inhoud van de activiteiten (vooraf); 

o wijzigen van de planning van de activiteiten (binnen 2 maanden na besluit); 

o overschrijden toegestane marge1 in activiteitenbegroting (vooraf); 

o overige voorwaarden zoals opgesteld in de verleningsbeschikking. 

 

Steekproeven 

Uw subsidie is direct vastgesteld en dat betekent dat u achteraf geen verantwoording hoeft af te 

leggen over de kosten en de uitgevoerde activiteiten. Wel hangen aan de subsidie bepaalde 

verplichtingen. Wij voeren steekproefsgewijs controles uit om na te gaan of deze verplichtingen 

zijn nagekomen en of de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. U bent verplicht om aan deze 

steekproef mee te werken. Mocht uit de steekproef blijken dat u zich bijvoorbeeld niet heeft 

gehouden aan de meldingsplicht, dan kunnen wij alsnog een korting toepassen op het aan u 

verleende subsidiebedrag. Ook het niet meewerken aan de steekproef kan consequenties hebben 

voor de hoogte van het subsidiebedrag. 

De steekproef is in principe een administratieve controle. Indien de uitkomst van de steekproef 

ons daartoe aanleiding geeft, kunnen we ook een controle op locatie uitvoeren. De steekproeven 

sluiten eventuele extra controles, bijvoorbeeld als wij misbruik of fraude vermoeden, niet uit. 

                                                             
1
 Indien van toepassing, voornamelijk bij boekjaarsubsidies. Bij deze subsidies wordt vaak een 

afwijkmarge van 10% gehanteerd. 



 

 

Maatregelen: kortingen op subsidies 

Wanneer we (bijvoorbeeld tijdens de steekproef) constateren dat u niet aan alle verplichtingen 

heeft voldaan en hiervan geen melding heeft gedaan of voor het gemelde geen toestemming 

heeft gekregen, verlagen we de subsidie door het opleggen van een korting. Het is dus in uw 

belang dat u wijzigingen tijdig meldt! 

Het is niet de bedoeling dat u, door het verlagen van de subsidie, uw project helemaal niet meer 

kunt uitvoeren door tekorten in de begroting. Om dit te voorkomen wordt de subsidie met 

maximaal 6% van het verleende subsidiebedrag verlaagd. 

Verlaging van de subsidie in relatie tot activiteiten 

− U bent verplicht binnen 2 maanden melding te maken van het: 

o stopzetten van activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen; 

o wijzigen van de planning van de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen. 

Als u niet tijdig melding doet, verlagen wij de subsidie met 2%. 

− U bent verplicht voorafgaand melding te maken van een: 

o inhoudelijke wijziging van de activiteiten waarvoor subsidie is ontvangen; 

o overschrijding van de marge in oorspronkelijke activiteitenbegroting2. 

Als u niet tijdig melding doet, verlagen wij de subsidie met 2%. 

Overige verlaging van de subsidie 

Indien u bij publiciteitsuitingen m.b.t. de gesubsidieerde activiteit het logo en de naam van de 

provincie Noord-Holland niet vermeldt, geldt een verlaging van 0,5%. 

Samenvatting verlagingen 

In onderstaande tabel ziet u de verlagingen in één overzicht bij elkaar:  

Categorie Moment melden verlaging 

Niet naleven meldingsplicht:   

- stoppen activiteiten binnen 2 maanden 2% 

- wijziging planning activiteiten binnen 2 maanden 2% 

- wijzigen inhoud activiteiten vooraf 2% 

- overschrijden marge begroting vooraf 2% 

Geen vermelding logo en naam pNH bij 
publiciteitsuitingen 

 0,5% 

Maximum korting per subsidie 6% 

 

Mede-overheden 

Voor mede-overheden gelden binnen dit arrangement geen andere voorwaarden en 

maatregelen dan bovenstaande. 

 

Formulieren 

Op onze website www.noord-holland.nl vindt u onder Loket – Subsidies (het Subsidieloket) alle 

informatie van de verschillende uitvoeringsregelingen. Regeling-specifieke (aanvraag)formulieren 

vindt u op de betreffende regelingpagina in het Subsidieloket. 

Overige formulieren, zoals voor melding en voortgangsrapportage vindt u in het Subsidieloket 

onder de Algemene subsidieformulieren.  

 

                                                             
2
 Indien van toepassing, voornamelijk bij boekjaarsubsidies. Bij deze subsidies wordt vaak een 

afwijkmarge van 10% gehanteerd. 


