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Inleiding
Lees de toelichting goed door voor u het aanvraagformulier invult. De 

toelichting ondersteunt u bij het zo juist en volledig mogelijk invullen van de 

subsidieaanvraag. 

Een volledige aanvraag is ondertekend door de daartoe bevoegde statutair 
bestuurder en gaat vergezeld van alle gevraagde documenten.  

Vul het formulier digitaal in, print het ingevulde formulier uit en plaats de 
benodigde handtekening. Stuur het ingescande formulier inclusief alle 
gevraagde bijlagen bij voorkeur per e-mail naar: 

Tjebbe.Romer@minbzk.nl, directoraat generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, 
directie Bouwen en Energie 

U kunt de aanvraag ook per post verzenden naar: 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat Generaal Bestuur, Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag 

mailto:Tjebbe.Romer@minbzk.nl
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Subsidieaanvraag

1.1 Gegevens aanvrager 

1.1.1 Gegevens organisatie 

Organisatie 

Rechtsvorm 

Kvk Inschrijfnummer 

BTW-nummer 

Banknummer 

Bezoekadres 

Postadres 

1.1.2 Contactpersoon 

Contactpersoon 

Telefoon 

E-mailadres 
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1.2 Beschrijving aanvraag 

Woning seriematig / Woning traditioneel / Woning Conceptueel /
Verbouwing klein / Verbouwing groot / Infra / Bedrijfshal

1. Vergunninghouder/opdrachtgever:

2. Datum Start bouw:

3. Datum oplevering:

4. Type bouwwerk GK1:
(Doorhalen wat niet
van toepassing is)

5.   Afgestemd met:
     (contactpersoon & 
  ambassadeursnetwerk)
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1.2.3 

€   Excl. Btw / Incl. Btw   

€   Excl. Btw / Incl. Btw   

Ja / Nee 

Kosten en looptijd 

Wat zijn de totale kosten van de kwaliteitsborging? 

Welk bedrag wilt u gesubsidieerd hebben? 

Kunt u BTW verrekenen? 

Wat is de looptijd van de gesubsidieerde activiteiten? 

Opmerkingen: 

1.3 Ondertekening 
Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. 

Datum Plaats 

 Handtekening 

Naam:
Functie: 

Bij deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te sturen: 
- Projectplan proefproject ANWKB
- Gespecificeerde begroting (pxq)
- Een verklaring waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager voor

activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd niet meer steun
ontvangt dan is toegestaan op basis van de de-minimisverordening.

- Bij eerste aanvraag: uittreksel van het KvK-register en kopie
bankafschrift.
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Toelichting 

Aan te leveren informatie 

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling 
genomen. Een volledige aanvraag heeft betrekking op één project, is volledig 
ingevuld en gaat vergezeld van alle gevraagde bijlagen en bescheiden. Er 
dient een  met uw subsidieaanvraag meegestuurd te worden.  

1.1.1. Contactgegevens  
Bij deze vraag vult u de gegevens van uw organisatie in. Indien het 
bezoekadres gelijk is aan het postadres hoeft u het postadres niet in te 
vullen. 

1.1.2. Contactpersoon  
U dient de voorletters en de volledige uitgeschreven tussenvoegsels en 
achternaam van de contactpersoon in te vullen (dus niet “v.d.”), zodat het 
secretariaat de correspondentie op de juiste wijze kan adresseren.

1.2.3. Kosten en looptijd 

Kosten 
Vul zowel de totale kosten van de kwaliteitsborging voor het project in als 
het deel van de kosten dat u gesubsidieerd wilt hebben. Het gevraagde 
gesubsidieerde bedrag wordt in relatie tot het doel dat u ermee wilt bereiken 
en de activiteiten die u wilt ontplooien, meegewogen in de beoordeling. 
Specificeer uw kosten zo veel mogelijk in de begroting met personele en 
materiele kosten, en in prijs maal hoeveelheid (pxq). Geef daarbij ook aan of 
deze kosten inclusief of exclusief BTW zijn begroot. 
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BTW 
Indien u BTW-plichting bent en betaalde BTW kunt verrekenen, dan is BTW 
in de subsidie niet subsidiabel. Indien u de te betalen BTW voor de subsidie 
activiteiten niet kunt verrekenen en die BTW een kostenpost voor u vormt, 
dan kunt u door u te betalen BTW meenemen in de berekening van de 
begroting.  

Looptijd 
Geef hier de totale looptijd van het project weer. Deze gegevens hebben wij 
nodig voor de planning van de verantwoording en afwikkeling in geval van 
verstrekking van de subsidie.  

1.3. Ondertekening 

Dit formulier dient namens uw organisatie rechtsgeldig te worden 
ondertekend door een hiertoe bevoegd statutair bestuurder. Bij behandeling 
van uw aanvraag dient uw organisatie geregistreerd te staan in het KvK-
register. Onderteken het formulier met dat datum, plaats, handtekening, uw 
naam en functie. 

Bijlagen 
U dient het projectplan proefproject Wkb, dat is opgesteld binnen het 
Ambassadeursnetwerk met uw subsidieaanvraag mee te sturen.

U dient een gespecificeerde begroting (pxq) met uw subsidieaanvraag mee te 
sturen. Indien u voor het eerst subsidie aanvraagt bij BZK dient u een 
uittreksel van het KvK-register en een kopie bankafschrift mee te sturen. 

U dient een verklaring waaruit blijkt dat u voor activiteiten waarvoor subsidie 
is aangevraagd niet meer steun ontvangt dan is toegestaan op basis van de 
de-minimisverordening met uw subsidieaanvraag mee te sturen.

Behandeltermijnen 

Behandelen aanvraag 
Voor de behandeling van een subsidieaanvraag hanteren wij de wettelijke 
termijn van maximaal 13 weken. In uitzonderingsgevallen geldt een termijn 
van 22 weken. Deze termijn geldt voor subsidieaanvragen waarbij sprake is 
van EU-cofinanciering of bij aanvragen waarvoor een beoordelingscommissie 
moet worden ingesteld. U ontvangt binnen 2 weken na ontvangst van uw 
aanvraag een ontvangstbevestiging. 

Ontbrekende informatie 
Wanneer wij constateren dat de door u ingeleverde aanvraag onvolledig is, 
ontvangt u binnen 2 weken na ontvangst een verzoek om de ontbrekende 
informatie aan te vullen. U heeft dan 2 weken om de informatie aan te 
leveren. 

Uw aanvraag wordt niet in behandeling genomen wanneer u, na eerder 
verzoek om aanvullende informatie, alsnog niet binnen de termijn van 2 
weken de ontbrekende informatie heeft aangeleverd. U wordt hiervan 
schriftelijk op de hoogte gebracht. 




