Jaarverslag
Bijlage subsidieoverzichten
Toelichting
1. In het overzicht worden alle uitgekeerde subsidiebijdragen (zowel subsidiebijdragen
voortkomend uit incidentele subsidies als uit subsidieregelingen), alle subsidieontvangers,
en de daarbij behorende bedragen voor het betreffende departement opgenomen.
Voor de definitie van het begrip subsidie wordt aangesloten bij het begrip ‘subsidie’ in de
Algemene wet bestuursrecht (art. 4.21) 1. Artikel 4.21 van de Awb definieert een subsidie
als volgt:«De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het
oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het
bestuursorgaan geleverde goederen of diensten».
2. Bij het onderdeel ‘Naam beleidsartikel’ wordt het beleidsartikel ingevuld waarbinnen de
subsidie(regeling) valt. Indien de subsidie(regeling) niet binnen een specifiek beleidsartikel
valt, wordt deze in het vak ‘Overige’ opgenomen.
3. Bij het onderdeel ‘Naam subsidie(regeling)’ wordt de naam van de subsidie of
subsidieregeling vermeld die vanuit het betreffende ministerie wordt verstrekt.
4. In de budgetkolommen worden bedragen € x 1.000 ingevuld. De bedragen worden niet
afgerond.
5. Bij het onderdeel ‘Naam ontvanger’ wordt de naam van de eindontvanger vermeld. Alle
namen, van alle subsidieontvangers worden vermeld, exclusief die van de hieronder
genoemde groepen:
a. De namen van particulieren (natuurlijke personen) worden niet in het overzicht
opgenomen. Het onderdeel ‘Naam ontvanger’ wordt ingevuld met X.
b. Een tussenvormen tussen particulieren en bedrijven vormt in dit opzicht de
vennootschap onder firma (v.o.f.). Omdat een v.o.f. vaak ook een of meer
persoonsnamen bevat, hoeven de namen van een v.o.f. ook niet in het overzicht
opgenomen te worden. Ook in dit geval wordt het onderdeel ‘Naam ontvanger’
ingevuld met X.
6. Bij ‘Uitgekeerd bedrag subsidie(regeling)’ wordt het volledige bedrag genoemd dat aan de
eindontvanger in het verantwoordingsjaar is uitgekeerd.
7. Bij ‘Totaalbedrag subsidie(regeling)’ wordt het volledige bedrag genoemd dat is uitgekeerd
voor betreffende subsidie(regeling).
8. Bij ‘Totaalbedrag artikel’ wordt het volledige bedrag genoemd dat in het
verantwoordingsjaar uitgekeerd is bij dit beleidsartikel.
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Buiten beschouwing blijven: inkomenssteun, toeslagen, specifieke uitkeringen aan gemeenten,
provincies en waterschappen, reguliere bekostiging van onderwijs en onderzoek en subsidies aan
andere staten en volkenrechtelijke organisaties.

