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Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013
Zoeken
Onderwerpen
Regelingen
Proclaim er
Wetstechnische inform atie
Inhoud regeling
Toelichting
Wijzigingsbesluiten
Verordening v an 1 8 decem ber 2 01 3 v an Prov inciale Staten v an Fry slân, houdende bepalingen m et betrekking
tot de v erstrekking v an subsidies (Algem ene subsidiev erordening prov incie Fry slân 2 01 3 )
Prov inciale Staten v an Fry slân,
gelet op artikel 1 4 5 v an de Prov inciewet en titel 4 .2 v an de Algem ene wet bestuursrecht,
besluiten de Algem ene subsidiev erordening prov incie Fry slân 2 01 3 v ast te stellen als v olgt:
(I nclusief eerste wijziging d.d. 18 juni 2014.)

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene regels
Artikel 1.1 Begripsbepalingen
In deze v erordening wordt v erstaan onder:
a. activ iteitenplan: een beschrijv ing v an de activ iteiten waarv oor subsidie wordt aangev raagd en de daarm ee
nagestreefde doelstellingen en resultaten;
b. activ iteitenv erslag: een beschrijv ing v an de uitgev oerde activ iteiten waarv oor subsidie is v erleend, m et een
v ergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen onderscheidenlijk resultaten en een
toelichting op de v erschillen;
c. Awb: Algem ene wet bestuursrecht;
d. boekjaarsubsidie: subsidie aan een priv aatrechtelijke rechtspersoon m et v olledige rechtsbev oegdheid, die, m et
toepassing v an artikel 4 :2 3 , derde lid, onderdeel c, v an de Awb, per kalenderjaar wordt v erstrekt v oor een
periode v an m axim aal v ier aaneengesloten jaren, waarbij de hoogte v an het subsidiebedrag gerelateerd kan zijn
aan een bepaald niv eau v an activ iteiten;
e. financieel v erslag: een ov erzicht v an de aan de activ iteiten v erbonden uitgav en en inkom sten;
f. incidentele subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 4 :2 3 , derde lid, onderdeel d, v an de Awb, die niet gebaseerd is
op een wettelijk v oorschrift;
g. projectsubsidie: subsidie v oor een eenm alige activ iteit, die naar zijn aard tijdelijk is;
h. VWEU: Verdrag betreffende de werking v an de Europese Unie.

Artikel 1.2 Toepassingsbereik
1 . Deze v erordening is v an toepassing op alle door Gedeputeerde Staten te v erstrekken subsidies, tenzij door
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Prov inciale Staten bij wettelijk v oorschrift anders is bepaald.
2 . In afwijking v an het eerste lid is deze v erordening niet v an toepassing op subsidiev erstrekking in het kader v an
de Wet op de Jeugdzorg en beleidsregel BDU.
3 . Deze v erordening en titel 4 .2 v an de Awb zijn v an ov ereenkom stige toepassing op financiële m iddelen die
uitsluitend worden v erstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen.
4 . Indien Gedeputeerde Staten op grond v an rijksregels bev oegd zijn financiële m iddelen te v erstrekken aan
uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen zij beslissen dat het bepaalde in het derde lid niet v an
toepassing is.

Artikel 1.3 Bevoegdheid
1 . Gedeputeerde Staten zijn bev oegd te besluiten tot subsidiev erstrekking.
2 . Subsidie wordt uitsluitend v erstrekt v oor activ iteiten die strekken tot realisering v an de in de prov inciale
begroting genoem de beleidsprogram m a’s.
3 . Subsidie wordt uitsluitend v erstrekt indien dit past binnen de door Prov inciale Staten v astgestelde begroting.
4 . Gedeputeerde Staten zijn bev oegd nadere regels te stellen ov er subsidiev erstrekking.

Artikel 1.4 Specifieke gelden
1 . Gedeputeerde Staten zijn bev oegd om gelden, die door het rijk aan de prov incie beschikbaar zijn gesteld v oor
specifiek aangewezen activ iteiten, hierv oor als subsidie te v erstrekken.
2 . Gedeputeerde Staten kunnen bij de v erstrekking v an subsidies als bedoeld in het eerste lid afwijken v an deze
v erordening.

Artikel 1.5 Subsidieplafond
Gedeputeerde Staten kunnen subsidieplafonds v aststellen.

Artikel 1.6 Misbruik en oneigenlijk gebruik
1 . Gedeputeerde Staten v oeren ter v oorkom ing v an m isbruik en oneigenlijk gebruik v an subsidies bij de
totstandkom ing v an nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, een risicoanaly se uit die schriftelijk wordt
v astgelegd.
2 . Gedeputeerde Staten v oeren ter v oorkom ing en bestrijding v an m isbruik en oneigenlijk gebruik een actief en
consistent handhav ingsbeleid.
3 . Gedeputeerde Staten houden een registratie bij v an m isbruik bij subsidiev erstrekking door de subsidieontv anger.
4 . Gedeputeerde Staten houden een periodieke ev aluatie v an de risicoanaly se bedoeld in het eerste lid.

Artikel 1.7 Overzicht subsidieverlening
Gedeputeerde Staten gev en Prov inciale Staten één keer per jaar een ov erzicht v an alle v erleende subsidies. De
lijst m et v erstrekte subsidies wordt één keer per jaar gepubliceerd.

Artikel 1.8 Doeltreffendheid
1 . In afwijking v an artikel 4 :2 4 v an de Awb wordt ten m inste eenm aal in de v ier jaren v oor Prov inciale Staten
een v erslag gepubliceerd ov er de doeltreffendheid en de effecten v an de subsidies die zijn v erstrekt.
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2 . Voorafgaande aan de publicatie leggen Gedeputeerde Staten het in het eerste lid bedoelde v erslag v oor aan
Prov inciale Staten.

Artikel 1.9 Formulieren en modellen
1 . Ten behoev e v an de subsidiev erstrekking kunnen Gedeputeerde Staten form ulieren en m odellen v aststellen,
waarv an het gebruik v erplicht is v oorgeschrev en.
2 . Een aanv raag gaat v ergezeld v an de in het form ulier aangegev en bescheiden.

Artikel 1.10 Niet subsidiabele kosten
Er wordt in elk gev al geen subsidie v erstrekt v oor:
a. kosten die niet rechtstreeks aan de activ iteit toe te rekenen zijn;
b. kosten, gem aakt na het v erstrijken v an het tijdv ak waarv oor subsidie is v erstrekt;
c. kosten die niet in redelijke v erhouding staan tot de gestelde doelen of redelijkerwijs te v erwachten prestaties;
d. v errekenbare of com pensabele om zetbelasting; en
e. boetes, financiële sancties en hierm ee sam enhangende kosten.

Artikel 1.11 Kostenbegrippen en uurtarieven
1 . Gedeputeerde Staten kunnen een beleidsregel v aststellen om trent het toepassen v an uniform e kostenbegrippen
en berekeningswijze v an uurtariev en.
2 . Indien een beleidsregel als bedoeld in het eerste lid is v astgesteld, wordt deze gehanteerd bij
subsidiev erstrekking.

Artikel 1.12 Reservevorming bij boekjaarsubsidies
1 . Gedeputeerde Staten kunnen een subsidie-ontv anger toestaan reserv es te v orm en m et een deel v an het
v erstrekte subsidiebedrag v oor dat boekjaar v oor specifiek doelen.
2 . De toev oeging aan de reserv es bedoeld in het eerste lid bedraagt jaarlijks in totaal niet m eer dan 1 0% v an het
v oor dat boekjaar v erstrekte bedrag.
3 . Voor zov er gev orm d m et prov inciale m iddelen bedraagt de totale om v ang v an de reserv es v oor specifieke
doelen nooit m eer dan 2 5% v an de laatst v erstrekte boekjaarsubsidie.

Artikel 1.13 Schakelbepaling
1 . Afdeling 4 .2 .8 v an de Awb is v an toepassing op boekjaarsubsidies v anaf € 1 2 5.000.
2 . In afwijking v an het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten bij de subsidiev erleningsbeschikking bepalen dat
de toepassing v an afdeling 4 .2 .8 v an de Awb geheel of gedeeltelijk achterwege blijft.

Hoofdstuk 2 Subsidieverlening
Paragraaf 2.1 Het aanvragen van een subsidie

Artikel 2.1 Algemene bepalingen over de indiening van de aanvraag
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1 . Aanv ragen worden schriftelijk ingediend bij Gedeputeerde Staten, tenzij Gedeputeerde Staten de m ogelijkheid
om een aanv raag elektronisch in te dienen hebben opengesteld v olgens de wettelijk v oorgeschrev en wijze.
2 . Indien de aanv rager een priv aatrechtelijk rechtspersoon is, worden bij de aanv raag de oprichtingsakte en haar
actuele statuten ov ergelegd, tenzij die al bij het prov inciebestuur bekend zijn.
3 . Gedeputeerde Staten zijn bev oegd v an het bepaalde in het tweede lid af te wijken.
4 . Gedeputeerde Staten kunnen v oorschrijv en dat een schriftelijke v erklaring wordt ov ergelegd v an een
accountant als bedoeld in artikel 3 9 3 v an Boek 2 v an het Burgerlijk Wetboek om trent de getrouwheid v an de
jaarrekening, de balans en de staat v an baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden
ontbreken, een v erslag ov er de financiële positie v an de aanv rager op het m om ent v an de aanv raag, dan wel een
m ededeling dat v an onjuistheden niet is gebleken.
5. Indien een aanv rager v oor dezelfde activ iteit ev eneens subsidie heeft aangev raagd of zal aanv ragen bij een
ander bestuursorgaan, v erm eldt hij dit bij de aanv raag alsm ede de stand v an zaken m et betrekking tot de
beoordeling v an die aanv raag.
6 . Artikel 4 :3 v an de Awb is niet v an toepassing op door Gedeputeerde Staten aan te wijzen gegev ens en
bescheiden.
7 . Wanneer de aanv rager m et toepassing v an artikel 4 :5 v an de Awb in de gelegenheid is gesteld de aanv raag
aan te v ullen, geldt de dag waarop de aanv ulling is ontv angen m et betrekking tot de v erdeling als de datum v an
ontv angst.

Artikel 2.2 Aanvragen van een jaarsubsidie
1 . Een aanv raag wordt ingediend v oor 1 oktober v oorafgaande aan het kalenderjaar waarop de aanv raag
betrekking heeft.
2 . Tenzij Gedeputeerde Staten anders bepalen wordt bij de aanv raag ov ergelegd:
a. een activ iteitenplan;
b. een begroting v an de aan de activ iteiten v erbonden inkom sten en uitgav en v an de aanv rager die betrekking
heeft op het jaar waarv oor de subsidie wordt gev raagd, v oorzien v an een toelichting;
c. indien v an toepassing de stand v an de egalisatiereserv e op het m om ent v an de aanv raag; en
d. indien v oor het jaar v oorafgaand aan het subsidiejaar geen subsidie werd aangev raagd, de laatst opgem aakte
jaarrekening als bedoeld in artikel 3 6 1 v an Boek 2 v an het Burgerlijk Wetboek dan wel de balans en de staat v an
baten en lasten en de toelichting daarop of indien deze bescheiden ontbreken, een v erslag v an de financiële positie
v an de aanv rager op het m om ent v an de aanv raag.
3 . Gedeputeerde Staten kunnen in het belang v an een doelm atige subsidiev erstrekking afwijken v an het bepaalde
in het tweede lid.

Artikel 2.3 Aanvragen van een projectsubsidie
1 . Een aanv raag kan het hele jaar worden ingediend, tenzij Gedeputeerde Staten in nadere regels als bedoeld in
artikel 1 .3 , v ierde lid, een term ijn of uiterlijke indieningsdatum opnem en waarbinnen respectiev elijk waarop een
aanv raag m oet worden ingediend.
2 . Indien geen aanv raagform ulier als bedoeld in artikel 1 .9 is v astgesteld, worden bij de aanv raag v an een
projectsubsidie in elk gev al de v olgende gegev ens ov ergelegd:
a. een activ iteitenplan en
b. een begroting v an kosten en opbrengsten, v oorzien v an een toelichting.

Paragraaf 2.2 De beslissing op de aanvraag
Artikel 2.4 Beslistermijn jaarsubsidie
1 . Gedeputeerde Staten beslissen op aanv ragen die v oor 1 oktober zijn ingediend, v oor 1 januari.
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2 . Gedeputeerde Staten beslissen op aanv ragen die na 1 oktober worden ingediend binnen 1 3 weken na de dag
waarop de aanv raag is ingediend.

Artikel 2.5 Beslistermijn projectsubsidie
1 . Een beschikking tot subsidiev erlening wordt gegev en:
a. binnen 1 3 weken na ontv angst v an de aanv raag, dan wel
b. binnen 1 3 weken na afloop v an de periode waarin of de uiterlijke datum waarop aanv ragen kunnen worden
ingediend.
2 . De beslisterm ijn bedraagt 2 2 weken indien:
a. sprake is v an cofinanciering in het kader v an een door de Raad v an de Europese Unie, het Europees Parlem ent
en de Raad gezam enlijk of de Com m issie v an de Europese Gem eenschappen goedgekeurd program m a;
b. ov er de aanv raag extern adv ies wordt ingewonnen;
c. een nader onderzoek is ingesteld.
3 . De beslisterm ijn bedraagt 4 0 weken indien de v erlening m ede afhankelijk is v an het oordeel v an een
internationale beoordelingscom m issie of v an internationale peerrev iews.

Artikel 2.6 Schakelbepaling
Indien een subsidiev aststellingsbeschikking wordt gegev en zonder v oorafgaande v erleningsbeschikking, is artikel
4 :3 5 v an de Awb v an ov ereenkom stige toepassing.

Artikel 2.7 Algemene weigeringsgronden
1 . Onv erm inderd het bepaalde in de artikelen 4 :2 5 en 4 :3 5 v an de Awb wordt een subsidie in ieder gev al
geweigerd indien:
a. er een gegronde reden bestaat om aan te nem en dat de aanv rager doelstellingen nastreeft of activ iteiten
ontplooit die in strijd zijn m et de wet, het algem een belang, de goede zeden of de openbare orde;
b. de activ iteiten v an de aanv rager niet of niet in ov erwegende m ate gericht zullen zijn op de prov incie Fry slân,
niet ten goede kom t aan ingezetenen v an de prov incie of niet op andere wijze het belang v an de prov incie dient;
c. de subsidie, naar het oordeel v an Gedeputeerde Staten een steunm aatregel v orm t in de zin v an artikel 1 07 ,
eerste lid, v an het VWEU, die onv erenigbaar is m et de gem eenschappelijke m arkt;
d. ten aanzien v an de subsidieaanv rager een uitstaand bev el tot terugv ordering bestaat v olgend op een eerdere
beschikking v an de Europese Com m issie, waarin de steun onrechtm atig en onv erenigbaar m et de
gem eenschappelijke m arkt is v erklaard;
e. de te subsidiëren activ iteit reeds in uitv oering is v oordat de aanv raag is ingediend;
f. de aanv raag uitsluitend betrekking heeft op het opstellen v an een subsidieaanv raag;
g. de aanv raag uitsluitend betrekking heeft op de kosten in v erband m et het opstellen v an een v erklaring v an een
accountant;
h. de aanv raag uitsluitend betrekking heeft op de oprichting v an een rechtspersoon.
2 . Een boekjaarsubsidie kan worden geweigerd indien de bezoldiging v an bestuurders en toezichthouders v an,
onderscheidenlijk personen die werkzaam zijn v oor, de subsidie-ontv anger een door Gedeputeerde Staten bij
beleidsregel v ast te stellen norm ov erschrijdt.
3 . Een subsidie kan worden geweigerd of ingetrokken in het gev al en onder de v oorwaarden als bedoeld in artikel
3 v an de Wet bev ordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.
4 . Een subsidie kan worden geweigerd indien de aanv rager is opgenom en in het Subsidieregister m isbruik en
oneigenlijk gebruik v an de prov incie Fry slân.
5. Gedeputeerde Staten kunnen in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, afwijken v an het eerste lid,
de onderdelen e tot en m et h.
6 . Gedeputeerde Staten kunnen bij een incidentele subsidie afwijken v an onderdeel e v an het eerste lid indien de
activ iteit waarv oor subsidie wordt gev raagd v an bijzonder belang is v oor het bereiken v an de prov inciale
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doelstelling op het terrein waarop de aanv raag betrekking heeft.

Artikel 2.8 Weigering van incidentele subsidies
In aanv ulling op het eerste lid v an artikel 2 .7 weigeren Gedeputeerde Staten een incidentele subsidie v oor zov er:
a. de aanv raag betrekking heeft op de reguliere activ iteiten v an de aanv rager;
b. de aanv raag betrekking heeft op de instandhoudingskosten v an de aanv rager;
c. de aanv raag betrekking heeft op de inrichtingskosten v an de aanv rager;
d. de aanv raag betrekking heeft op een structurele activ iteit, m et uitzondering v an structurele activ iteiten die in
een opbouwfase v erkeren.
e. het een jaarlijks terugkerende activ iteit betreft, of
f. de activ iteit in dat prov inciale beleid onv oldoende prioriteit heeft.

Artikel 2.9 Voorschotten
1 . Indien de subsidie direct wordt v astgesteld v indt de betaling v an het subsidiebedrag in één keer plaats.
2 . Indien een beschikking tot subsidiev erlening als bedoeld in artikel 3 .4 , eerste lid, onderdeel b, wordt gegev en,
wordt 1 00% bev oorschot.
3 . Indien een beschikking tot bev oorschotting wordt gegev en, geschiedt dit am btshalv e, gelijktijdig m et de
beschikking tot subsidiev erlening.
4 . Het v oorschot wordt uitgekeerd in term ijnen, waarv an de hoogte en de tijdstippen in de beschikking tot
subsidiev erlening worden bepaald.
5. Gedeputeerde Staten kunnen in het belang v an een doelm atige subsidiev erstrekking afwijken v an het bepaalde
in het tweede lid.

Paragraaf 2.3 Voorwaarden en verplichtingen
Artikel 2.10 Vermelding wijze verantwoording
1 . Indien een beschikking tot subsidiev erlening is gegev en wordt in de beschikking v erm eld op welke wijze
v erantwoording v an de subsidie dient plaats te v inden.
2 . Het v erstrekken v an subsidies tot € 2 5.000 v indt plaats in de v orm v an een v ast bedrag dat in nadere regels
als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, wordt v astgelegd of dat wordt bepaald op basis v an gegev ens die worden
ingediend bij de aanv raag.
3 . Het v erstrekken v an subsidies v an € 2 5.000 tot € 1 2 5.000 v indt plaats in de v orm v an een v ast bedrag of een
v ast bedrag v oor een nog te v errichten prestatie-eenheid, dat in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde
lid, wordt v astgelegd of dat wordt bepaald op basis v an gegev ens die worden ingediend bij de aanv raag.
4 . Subsidies v anaf € 1 2 5.000 worden v astgesteld op basis v an de werkelijke uitgav en en inkom sten v an de
activ iteiten waarv oor zij zijn v erleend, tenzij in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, of bij de
subsidiev erleningsbeschikking anders is bepaald.

Artikel 2.11 Melding bij de Europese Commissie
Indien de subsidiev erlening naar het oordeel v an Gedeputeerde Staten v alt onder de om schrijv ing v an een
steunm aatregel als bedoeld in artikel 1 07 , eerste lid, v an het VWEU en een m elding plaatsv indt op grond v an
artikel 1 08v an het VWEU, wordt de subsidie uitsluitend v erleend onder de opschortende v oorwaarde dat de
Europese Com m issie hieraan haar goedkeuring v erleent.
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Artikel 2.12 Begrotingsvoorbehoud
Een subsidie ten laste v an een prov inciale begroting die nog niet is v astgesteld wordt v erleend onder de
opschortende v oorwaarde dat Prov inciale Staten v oldoende m iddelen beschikbaar stellen.

Artikel 2.13 Meldings- en mededelingsplicht
1 . De subsidie-ontv anger doet onv erwijld schriftelijk m elding aan Gedeputeerde Staten, zodra aannem elijk is dat
de activ iteiten waarv oor de subsidie is v erleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden v erricht of dat niet of
niet geheel aan de aan de subsidie v erbonden v erplichtingen zal worden v oldaan.
2 . De subsidie-ontv anger doet onv erwijld schriftelijk m ededeling aan Gedeputeerde Staten v an de indiening bij de
rechtbank v an een v erzoek tot surseance v an betaling, tot faillietv erklaring, het v oornem en tot ontbinding v an
de rechtspersoon of v an andere om standigheden die v oor de subsidiev erlening v an belang kunnen zijn.
3 . De subsidie-ontv anger doet onv erwijld schriftelijk m ededeling aan Gedeputeerde Staten indien na het indienen
v an de subsidieaanv raag v oor dezelfde activ iteit subsidie wordt v erstrekt door een ander bestuursorgaan of de
Europese Com m issie.

Artikel 2.14 Algemene verplichtingen
1 . Waar in dit artikel wordt gesproken v an subsidiev erlening wordt hieronder m ede v erstaan de
subsidiev aststelling indien er geen subsidiev erleningsbeschikking aan de v aststelling v oorafgaat.
2 . Gedeputeerde Staten kunnen aan een subsidie-ontv anger v erplichtingen als bedoeld in artikel 4 :3 8 v an de
Awb opleggen, v oor zov er de v erplichtingen strekken tot v erwezenlijking v an het doel v an de subsidie.
3 . De subsidie-ontv anger m aakt binnen de in de beschikking tot subsidiev erlening, genoem de term ijn een
aanv ang m et de uitv oering v an de activ iteiten. Bij het ontbreken v an een dergelijke term ijn geldt een term ijn
v an twee m aanden na de bekendm aking v an het besluit tot subsidiev erlening.
4 . De subsidie-ontv anger v oert de activ iteiten uit ov ereenkom stig de beschikking tot subsidiev erlening en v oltooit
deze uiterlijk op de in de beschikking tot subsidiev erlening opgenom en datum . Bij het ontbreken v an een
dergelijke term ijn geldt een term ijn v an een jaar na de bekendm aking v an het besluit tot subsidiev erlening.
5. Gedeputeerde Staten kunnen in de gev allen als bedoeld in artikel 4 :4 1 , tweede lid, v an de Awb bepalen dat een
subsidie-ontv anger, v oor zov er het v erstrekken v an de subsidie heeft geleid tot v erm ogensv orm ing, daarv oor aan
hen een v ergoeding v erschuldigd is. Bij de v aststelling v an de hoogte v an de v ergoeding worden de activ a
gewaardeerd op hun actuele waarde in het econom isch v erkeer. De waarde v an een onroerende zaak geschiedt op
basis v an de waarde die hieraan is toegekend op grond v an de Wet waardering onroerende zaken.
6 . Gedeputeerde Staten kunnen aan de subsidie-ontv anger de v erplichting opleggen dat de externe com m unicatie
in v erband m et de gesubsidieerde activ iteit in ieder gev al in het Fries, het Nederlands of in één v an de gebezigde
streektalen plaatsv indt.
7 . Gedeputeerde Staten v erzoeken een subsidie-ontv anger in publicitaire uitingen in het Fries, het Nederlands of
één v an de gebezigde streektalen te v erm elden dat de gesubsidieerde activ iteit m ede m ogelijk is gem aakt m et
subsidie v an de prov incie Fry slân.

Artikel 2.15 Administratieve verplichtingen
1 . Bij een subsidie tot € 1 2 5.000 wordt aan de subsidie-ontv anger geen v erplichting opgelegd m et betrekking tot:
a. de adm inistratie v an aan de activ iteiten v erbonden uitgav en en inkom sten, als bedoeld in artikel 4 :3 7 , eerste
lid, onder b, v an de Awb en
b. het afleggen v an rekening en v erantwoording om trent de v errichtte activ iteiten en de daaraan v erbonden
uitgav en en inkom sten, als bedoeld in artikel 4 :3 7 , eerste lid, onder f, v an de Awb.
2 . Indien de subsidie-ontv anger een v erplichting is opgelegd m et betrekking tot de adm inistratie v an aan de
activ iteiten v erbonden uitgav en en inkom sten, v oert de subsidie-ontv anger een zodanig ingerichte
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adm inistratie, dat daaruit te allen tijde de v oor de v aststelling v an de subsidie v an belang zijnde rechten en
v erplichtingen alsm ede de uitgav en en inkom sten kunnen worden nagegaan.
3 . Tenzij in de beschikking tot subsidiev erlening anders is bepaald, bewaart de subsidie-ontv anger de in het
tweede lid genoem de gegev ens tenm inste 5 jaar na v aststelling v an de subsidie.
4 . Onderdeel a v an het eerste lid is niet v an toepassing indien op grond v an artikel 3 .6 een v erklaring inzake
werkelijke uitgav en en inkom sten wordt gev raagd.

Artikel 2.16 Medewerking controle
De subsidie-ontv anger v erleent m edewerking aan, door of v anwege Gedeputeerde Staten gev orderde controle v an
de adm inistratie of een ander onderzoek naar gegev ens die in het kader v an de subsidiev erstrekking v an belang
kunnen worden geacht. Hij v erleent daartoe inzage in zijn adm inistratie en v erstrekt de inlichtingen die v oor de
beoordeling v an de rechtm atigheid, de doelm atigheid en de doeltreffendheid v an de besteding v an de subsidie,
dan wel anderszins v an belang kunnen zijn.

Artikel 2.17 Voortgangsrapportage
1 . Aan een subsidie lager dan € 2 5 000 wordt geen v erplichting v erbonden tot het ov erleggen v an een tussentijds
v oortgangsv erslag.
2 . Aan het v erstrekken v an een subsidie v anaf € 2 5.000 kunnen Gedeputeerde Staten, indien de periode v an
uitv oering v an de activ iteiten m eer dan 1 2 aaneengesloten m aanden bedraagt, de v erplichting opleggen dat één
keer per periode v an 1 2 m aanden een tussentijds v oortgangsv erslag wordt ov ergelegd.
3 . Gedeputeerde Staten kunnen in het belang v an een doelm atige subsidiev erstrekking afwijken v an het bepaalde
in het tweede lid.

Hoofdstuk 3 Subsidievaststelling
Paragraaf 3.1 Aanvraag tot subsidievaststelling

Artikel 3.1 Aanvraag tot vaststelling van een boekjaarsubsidie
De subsidie-ontv anger v an een boekjaarsubsidie die een subsidiev erleningsbeschikking heeft ontv angen, dient
binnen 2 6 weken na afloop v an het boekjaar een schriftelijke aanv raag tot v aststelling v an de subsidie in, tenzij
Gedeputeerde Staten bij de subsidiev erlening hebben bepaald dat de subsidie am btshalv e wordt v astgesteld.

Artikel 3.2 Aanvraag tot vaststelling van een projectsubsidie
De subsidie-ontv anger v an een projectsubsidie, die een subsidiev erleningsbeschikking heeft ontv angen dient
binnen 1 3 weken na de datum waarop de activ iteit op grond v an de subsidiev erleningsbeschikking m oet zijn
uitgev oerd of, indien dat eerder is, 1 3 weken na de uitv oering v an de activ iteit schriftelijk een aanv raag tot
subsidiev aststelling in bij Gedeputeerde Staten

Paragraaf 3.2 Beslissing op de aanvraag
Artikel 3.3 Beslistermijn Gedeputeerde Staten
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1 . Gedeputeerde Staten beslissen binnen 2 2 weken na ontv angst v an een aanv raag tot subsidiev aststelling, m its
deze aan alle v ereisten v oldoet.
2 . Subsidies die am btshalv e worden v astgesteld, stellen Gedeputeerde Staten v ast binnen 2 2 weken na de datum
waarop de activ iteit m oet zijn v erricht.
3 Het subsidiebedrag wordt binnen 3 0 dagen na de subsidiev aststelling betaald.

Paragraaf 3.3 Verantwoording van subsidies
Artikel 3.4 Verantwoording van subsidies tot € 25.000
1 . Bij een subsidie tot € 2 5.000 wordt:
a. de subsidie v astgesteld zonder dat aan de beschikking tot subsidiev aststelling een beschikking tot
subsidiev erlening v ooraf gaat of
b. een beschikking tot subsidiev erlening gegev en, m et v erm elding v an de datum waarop de activ iteiten uiterlijk
m oeten zijn v erricht en v an de term ijn waarbinnen de subsidie uiterlijk am btshalv e wordt v astgesteld.
2 . Onv erm inderd het bepaalde in artikel 3 .6 wordt, bij het v erlenen v an een subsidie als bedoeld in het eerste lid,
aan de subsidie-ontv anger in elk gev al de v erplichting opgelegd om desgev raagd, op een door Gedeputeerde
Staten v an tev oren in de beschikking tot subsidiev erlening aangegev en wijze aan te tonen dat de activ iteiten
waarv oor subsidie is v erleend, zijn v erricht en dat is v oldaan aan de aan de subsidie v erbonden v erplichtingen.
3 . Gedeputeerde Staten kunnen op basis v an een risicoanaly se besluiten dat het eerste lid ook v an toepassing is op
subsidies v an € 2 5.000 of m eer.

Artikel 3.5 Verantwoording van subsidies vanaf € 25.000 tot € 125.000
1 . Onv erm inderd het bepaalde in artikel 3 .6 , wordt bij een subsidie v anaf € 2 5.000, tot € 1 2 5.000, bij de
aanv raag tot v aststelling een activ iteitenv erslag ov ergelegd, waaruit genoegzaam blijkt dat de activ iteit
waarv oor subsidie is v erstrekt ov ereenkom stig het besluit tot subsidiev erlening is v erricht en aan de aan de
subsidie v erbonden v erplichtingen is v oldaan.
2 . In afwijking v an het eerste lid kunnen Gedeputeerde Staten in de beschikking tot subsidiev erlening of in
nadere regels als bedoeld artikel 1 .3 , v ierde lid, bepalen dat de subsidie-ontv anger op een andere wijze kan
aantonen dat de activ iteiten waarv oor de subsidie is v erleend zijn v erricht en dat v oldaan is aan de aan de
subsidie v erbonden v erplichtingen
3 . Gedeputeerde Staten kunnen op basis v an een risicoanaly se besluiten dat het eerste lid ook v an toepassing is op
subsidies v an € 1 2 5.000 of m eer.

Artikel 3.6 Verklaring inzake werkelijke kosten
1 . In afwijking v an het tweede en derde lid v an artikel 2 .1 0 kunnen Gedeputeerde Staten bij de v erstrekking v an
een boekjaarsubsidie of indien bij ov erige subsidiev erstrekking tot € 1 2 5.000 de uitgav en en inkom sten ter zake
v an de te v errichten activ iteiten naar hun oordeel in v erband m et de aard v an die activ iteiten zodanig ongewis
zijn dat een realistische begroting niet v ereist kan worden, of indien dit in v erband m et doelm atigheidscontrole
gewenst is, in de subsidiev erleningsbeschikking bepalen dat de subsidie-ontv anger op basis v an een v erklaring
inzake werkelijke uitgav en en inkom sten aantoont dat de activ iteiten zijn v erricht.
2 . In de v erklaring als bedoeld in het eerste lid geeft de subsidie-ontv anger aan:
a. dat de activ iteiten waarv oor de subsidie is v erleend zijn v erricht, v oorzien v an een korte toelichting;
b. dat aan de aan de subsidie v erbonden v erplichtingen is v oldaan;
c. het totale bedrag v an de gerealiseerde subsidiabele kosten is;
d. in v oorkom end gev al, de stand v an de egalisatiereserv e is;
e. het totale bedrag v an de gerealiseerde opbrengsten, inclusief bijdragen v an derden, is; en
f. het totale bedrag v an de gerealiseerde eigen bijdrage is.
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Artikel 3.7 Verantwoording van subsidies vanaf € 125.000
1 . Bij een subsidie v anaf € 1 2 5.000, wordt bij de aanv raag tot v aststelling ov ergelegd:
a. een activ iteitenv erslag waaruit genoegzaam blijkt dat de activ iteit waarv oor subsidie is v erstrekt
ov ereenkom stig het besluit tot subsidiev erlening is v erricht en aan de aan de subsidie v erbonden v erplichtingen
is v oldaan;
b. een financieel v erslag, waarin in elk gev al is opgenom en:
a) een opgav e v an het bedrag v an de werkelijke subsidiabele kosten;
b) een opgav e v an het bedrag v an de gerealiseerde opbrengsten, m et inbegrip v an bijdragen v an derden, en een
opgav e v an het bedrag v an de gerealiseerde eigen bijdrage; en
c) een v erklaring v an een accountant als bedoeld in artikel 3 9 3 , eerste lid, v an Boek 2 v an het Burgerlijk
Wetboek.
2 . Gedeputeerde Staten kunnen in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, of bij de subsidiev erlening
afwijken v an het eerste lid.

Artikel 3.8 Afwijkende verantwoordingsprocedure
Gedeputeerde Staten kunnen afwijken v an het bepaalde in dit hoofdstuk indien subsidie wordt v erstrekt aan een
gem eente of waterschap.

Hoofdstuk 4 Krediet- en garantiesubsidies

Artikel 4.1 Toepassingsbereik
De artikelen 2 .2 , 2 .4 , 2 .9 , 2 .1 0, 3 .4 , 3 .5, 3 .6 en 3 .7 zijn niet v an toepassing op subsidies waarbij een aanspraak
op financiële m iddelen wordt v erstrekt in de v orm v an een krediet of garantie.

Artikel 4.2 Kredietsubsidies
1 . Bij subsidiev erstrekking waarbij een aanspraak op financiële m iddelen wordt v erstrekt in de v orm v an een
lening worden in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, of in de subsidiev erleningsbeschikking in
ieder gev al de v olgende gegev ens opgenom en:
a. de term ijn waarbinnen de lening m oet worden terugbetaald;
b. een door de subsidie-ontv anger te betalen rentepercentage;
c. de wijze waarop kan worden aangetoond dat de activ iteiten waarv oor de lening is v erstrekt zijn v erricht; en
d. de term ijn waarbinnen m oet worden aangetoond dat de activ iteiten waarv oor de lening is v erstrekt zijn
v erricht.
2 . Naast de gegev ens genoem d in het eerste lid kunnen in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, of in
de subsidiev erleningsbeschikking in ieder gev al nog worden opgenom en:
a. de wijze waarop de subsidie-ontv anger zekerheid v erschaft v oor terugbetaling v an de lening;
b. een gebeurtenis of om standigheid waardoor de v erplichting de lening terug te betalen geheel of gedeeltelijk
kom t te v erv allen;
c. de opschortende v oorwaarde dat er, ter uitv oering v an de beschikking tot subsidiev erlening, een
uitv oeringsov ereenkom st m et de prov incie Fry slân wordt gesloten.

Artikel 4.3 Garantiesubsidies
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1 . Bij subsidiev erstrekking waarbij een aanspraak op financiële m iddelen wordt v erstrekt in de v orm v an een
garantie worden in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, of in de subsidiev erleningsbeschikking in
elk gev al opgenom en:
a. een beschrijv ing v an de gebeurtenis waaronder de subsidie onder opschortende v oorwaarde kan worden
v erstrekt;
b. een door de subsidie-ontv anger te betalen v ergoeding;
c. de wijze waarop de gebeurtenis kan worden aangetoond;
d. de term ijn waarbinnen de gebeurtenis zich m oet v oordoen;
e. de term ijn waarbinnen de gebeurtenis m oet worden aangetoond.
2 . Naast de gegev ens genoem d in het eerste lid kan in nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid, of in de
subsidiev erleningsbeschikking aanv ullende v erplichtingen v oor de garantie worden opgenom en.

Hoofdstuk 5 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 5.1 Verrekening
Een bestuurlijke geldschuld kan m et toepassing v an artikel 4 :57 , derde lid v an de Awb worden v errekend m et
een bestaande v ordering.

Artikel 5.2 Wettelijke rente bij terugvordering
Indien toepassing wordt gegev en aan artikel 4 :57 v an de Awb worden terug te v orderen bedragen v erm eerderd
m et de wettelijke rente die wordt berekend ov er de periode die v erstrijkt tussen de kennisgev ing v an de
terugv orderingsv erplichting aan de subsidie-ontv anger en de terugbetaling door de subsidie-ontv anger.

Artikel 5.3 Afwijkingsbevoegdheid
Gedeputeerde Staten kunnen afwijken v an de bepalingen gesteld bij of krachtens deze v erordening:
I. indien subsidie wordt v erstrekt v oor activ iteiten waarv oor ook door andere bestuursorganen subsidie wordt
v erstrekt;
II. v oorzov er dit v oor subsidiev erstrekking noodzakelijk is gelet op:
a. een wet of een daarop gebaseerde regeling;
b. Europeesrechtelijke bepalingen ter v oorkom ing v an ongeoorloofde staatssteun; of
c. bepalingen inzake Europese cofinanciering.

Artikel 5.4 Hardheidsclausule
1 . Gedeputeerde Staten kunnen de bepalingen gesteld bij of krachtens deze v erordening buiten toepassing laten of
daarv an afwijken v oor zov er toepassing, gelet op het belang v an een doelgerichte of ev enwichtige
subsidiev erstrekking, naar hun oordeel leidt tot een onbillijkheid v an ov erwegende aard.
2 . Het bepaalde in het eerste lid wordt toegepast binnen de doelstelling v an deze v erordening en de daarop
gebaseerde nadere regels als bedoeld in artikel 1 .3 , v ierde lid.

Artikel 5.5 Toezichthouders
1 . Gedeputeerde Staten kunnen toezichthouders als bedoeld in artikel 5:1 1 v an de Awb aanwijzen, die zijn belast
m et het toezicht op de bij of krachtens deze v erordening gestelde regels.
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2 . De toezichthouders beschikken niet ov er de bev oegdheden die zijn v erm eld in artikel 5:1 9 v an de Awb.

Artikel 5.6 Intrekking en Overgangsrecht
1 . De Algem ene subsidiev erordening prov incie Fry slân 2 006 wordt ingetrokken.
2 . De Algem ene subsidiev erordening prov incie Fry slân 2 006 blijft v an kracht ten aanzien v an
subsidieaanv ragen die v oor de datum v an inwerkingtreding v an deze v erordening zijn ingediend.

Artikel 5.7 Inwerkingtreding en citeertitel
1 . Deze v erordening treedt in werking op een door Gedeputeerde Staten te bepalen tijdstip.
2 . Deze v erordening wordt aangehaald als Algem ene subsidiev erordening prov incie Fry slân 2 01 3 .
Leeuwarden, 1 8 decem ber 2 01 3
Voorzit t er

Griffier

J.A. Jorritsm a A. Oortgiesen
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