Verantwoordingsarrangementen
De regels voor de verantwoording van subsidies zijn veranderd. De provincie werkt sinds
1 januari 2012 met drie uitvoerings- en verantwoordingsarrangementen. De hoogte van de
subsidie bepaalt voortaan welk arrangement van toepassing is.
Bij de arrangementen gelden verschillende regels over subsidieverlening, subsidievaststelling en
verantwoording. Binnen eenzelfde subsidieregeling is het mogelijk dat verschillende
arrangementen van toepassing zijn. Het subsidiebedrag dat de provincie verstrekt, is namelijk
bepalend voor de indeling in een arrangement.
Het drie arrangementenmodel ziet er als volgt uit.

HOOGTE SUBSIDIEBEDRAG

VERANTWOORDING

arrangement 1

tot € 25.000,-

Alleen indien subsidie in
steekproefsgewijze controle valt

arrangement 2

van € 25.000,- tot € 125.000,-

Verantwoording over prestaties

arrangement 3

vanaf € 125.000,-

Verantwoording over kosten en
prestatie

Arrangement 1
De subsidies tot een bedrag van 25.000,- euro worden verleend, direct vastgesteld en uitbetaald.
De subsidieontvanger hoeft dus geen aanvraag voor subsidievaststelling (en verantwoording) in
te dienen. Ook hoeft de subsidieontvanger achteraf geen verantwoording af te leggen. Als de
activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt niet kunnen doorgaan of op een andere manier worden
uitgevoerd, dan moet de subsidieontvanger dit binnen twee weken schriftelijk melden aan de
provincie Gelderland. De subsidieontvanger moet, als de provincie daarom vraagt, aantonen dat
de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan. De provincie voert
steekproefsgewijs controles uit.
Arrangement 2
Een subsidie van 25.000,- tot maximaal 125.000,- euro wordt eerst verleend. Voor deze
subsidieverleningen geldt dat de aanvrager verantwoording moet afleggen over de prestaties (en
niet meer over de kosten). Indien de prestaties waarvoor de subsidie is verleend, zijn uitgevoerd
en de subsidieontvanger heeft voldaan aan alle verplichtingen wordt de subsidie vastgesteld op
het verleende bedrag. Als een gedeelte van de activiteiten niet is uitgevoerd, kan de provincie
een lagere subsidie vaststellen.
Arrangement 3
Bij subsidieverleningen van 125.000,- euro of meer geldt dat de aanvrager een verantwoording
moet toesturen over zowel de prestaties als over de kosten. De subsidieontvanger moet
aantonen dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn uitgevoerd. Dit gebeurt met een
inhoudelijk verslag. Bovendien moet de subsidieontvanger verantwoording afleggen over de
kosten. De subsidie wordt vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten met het maximum van
de verleende subsidie. Om de werkelijk gemaakte kosten te bepalen, is een
accountantsverklaring vereist.

