Bijlage 1 bij de Toelichting behorende bij de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering
topsectoren Zuid-Nederland 2015.
Limburg art. 12, 3e lid,

Brabant (art. 13, 20- 23

13, 2e lid, 27- 30

Asv)

Zeeland artikel 3 Asv

conclusie

ASV2012
Arr.

Tot € 25.000 directe

Tot € 25.000 directe of

Tot € 10.000 directe of

Vanwege rechtstreekse toepassing

1

vaststelling

ambtshalve vaststelling

Ambtshalve vaststelling

van Europees staatssteunrecht en




Steekproefsgewijze

Desgevraagd

of steekproefsgewijze op

uitsluiten overcompensatie afrekenen

controle

aantonen activiteit

aanvraag

op basis van werkelijke kosten en

Vast bedrag of vast

verricht en

§ 1.7 Asb2013:

gerealiseerde opbrengsten dus:

bedrag per te

verplichtingen





vast bedrag per

- vaststelling op verzoek

voldaan

prestatieafspraak,

- prestatieverantwoording en

Vast bedrag of vast

voorschot 100% in

Voorschot in

bedrag per te

een keer

Bevoorschotting aansluiten bij

beleidsregels

verrichten

aanvraagtermijn

Zeeland en Noord-Brabant, ook voor

Beslistermijn

prestatie-eenheid

vaststelling 4 weken

overlap voor Zeeland vanwege

verrichten prestatieeenheid



vaststelling 12 weken





en 12 weken
verdagen





financieel verslag

Voorschot 100% of

beslistermijn vaststelling

grootste gemene deler.

bedrag in een keer

22 weken

Aanvraagtermijn 4 weken

Geen verplichtingen

Beslistermijn aansluiten bij kortste

tot administratie en

termijn van 13 weken

rekening en
verantwoording ex.
4:37 eerste lid
onder b en f Awb


Beslistermijn
vaststelling 13
weken of 22 weken

Arr.

€ 25.000-€ 125.000

€ 25.000-€ 125.000

€ 10.000-€ 50.000

Vanwege rechtstreekse toepassing

2

aantonen activiteiten

aantonen activiteiten

prestatieverantwoording

van Europees staatssteunrecht en

verricht en

verricht en

§ 1.8 Asb2013:

uitsluiten overcompensatie afrekenen

verplichtingen voldaan

verplichtingen voldaan





vast bedrag of vast



bedrag per te

bedrag per te

verrichten prestatie-

verrichten

eenheid



voorschot in

prestatie-eenheid




subsidieregeling,

In principe geen

ambtshalve

vast bedrag per

op basis van werkelijke kosten en

prestatieafspraak

gerealiseerde opbrengsten dus:

voorschot max 75%

- prestatieverantwoording en

in termijnen


voorschot in

beleidsregels
verplichtingen



vast bedrag of vast



financieel verslag

aanvraagtermijn

Bevoorschotting vanaf 25.000 tot

vaststellen 12 weken

125000 aansluiten bij Zeeland, dus

beslistermijn

max. 75%

vaststellen 12 weken

Aanvraagtermijn 12 weken

In principe geen

GS kunnen besluiten

Beslistermijn aansluiten bij termijn

bijkomende

verplichtingen tot

arrangement 1 toe te

van 22 weken, afwijken van Asb2013.

financiële

administratie en

passen

verantwoording over

rekening en

de werkelijke kosten

verantwoording ex.

en opbrengsten en

4:37 eerste lid

geen controle

onder b en f Awb

verklaring

en overleggen

accountant Tenzij…

accountantsverklari



Aanvraagtermijn
vaststelling 6

ng Tenzij…


aanvraagtermijn

maanden


vaststelling 13

beslistermijn
vaststelling 12 weken

weken


beslistermijn

en 12 weken

vaststelling 22

verdagen

weken

GS kunnen besluiten tot



GS kunnen

directe vaststelling en tot

arrangement 1 van

minder verplichtingen bij

toepassing

prestatieverantwoording

verklaren

Arr.

€ 125.000 en hoger

€ 125.000 en hoger

€ 50.000 en hoger

Rechtstreeks toepassing van het

3

aantonen activiteiten

aantonen activiteiten

prestatieverantwoording

staatssteunrecht heeft ic geen

verricht en

verricht en

en financiële

gevolgen. Hoogte verschillen in

verplichtingen voldaan

verplichtingen voldaan

verantwoording w.o.

arrangementen wel want vanaf

met financieel verslag en

met financieel verslag

controle verklaring

50.000 voor Zeeland in principe

controleverklaring

en controleverklaring

accountant en mogelijk

accountantsverklaring. Hier van mag

accountant

accountant



jaarrekening en

worden afgeweken in het Asb2013. In

hoogte op basis

accountantsreview

dit geval ten behoeve van

dat GS noodzakelijk

van prestaties en

§ 1.9 Asb2013:

eenduidigheid en grootste gemene

achten om activiteit

gerealiseerde



hoogte het bedrag



vast bedrag per te

deler tot 125.000 geen

kosten

realiseren

accountantsverklaring maar

voorschot in

prestatieafspraak en

afrekenen met financieel verslag.

beleidsregels

subsidieregeling,

percentage van

Bevoorschotting aansluiten bij

aanvraagtermijn

ambtshalve

subsidiabele kosten

Zeeland, dus max. 75%

voorschot 75% max

Aanvraagtermijn 12 weken

in termijnen

Beslistermijn aansluiten bij termijn

aanvraagtermijn

van 22 weken, afwijken van Asb2013.

te realiseren



voorschot in

vaststelling 6






aanvraagtermijn

maanden

vaststelling 13

beslistermijn

weken

vaststelling 12 weken



en 12 weken

weken




beslistermijn
vaststelling 22

verdagen



vaststellen 12 weken


beslistermijn
vaststellen 12 weken

GS kunnen

GS kunnen besluiten tot

arrangement 2 van

vervallen/verminderen

toepassing

verantwoordingsvereisten

verklaren

of arrangement 2 toe te
passen
GS kunnen ander
arrangement toepassen,
in Asb2013: zou volgens
toelichting wegens
Rijkssubsidiekader alleen
lager arrangement
kunnen zijn, tenzij Sisasystematiek

