
 

 
 

Subsidievoorwaarden Innovatiefonds Huisartsopleiding van de stichting SBOH 
van toepassing vanaf 1 januari 2022 - vastgesteld door de Raad van Bestuur van stichting SBOH op 20 april 
2022 
 
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen (‘wat kan worden aangevraagd’): 

1. Uitsluitend projectspecifieke kosten komen voor subsidie in aanmerking. Deze zijn onder te verdelen 
in de volgende categorieën: 

i. personele kosten; Onder personeelskosten valt: 
- Het basissalaris uitgaande van de cao universitair medische centra of de 

arbeidsvoorwaardenregeling SBOH, inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering (bij 
een vooraf gefixeerd aandeel van het dienstverband), eventueel omgerekend naar een 
uurtarief op basis van werkelijke kosten (bij urenregistratie). In de aanvraag dient 
opgenomen te worden welke functies de projectmedewerkers vervullen en voor welk 
aandeel of voor hoeveel uur 

- Een opslag voor werkgeverslasten, maximaal ter hoogte van de gerealiseerde 
werkgeverslasten voor sociale lasten en pensioenpremie; 

- Inhuur van extern personeel, marktconforme tarieven tot een maximum van €125 
exclusief btw per uur. 

ii. materiële kosten; De gerealiseerde materiële kosten worden vergoed tot een maximum van de in 
de subsidieaanvraag toegekende bedragen. Het betreft alleen de directe materiële kosten voor 
zover aangevraagd en toegekend. De kosten voor infrastructuur (huisvesting, 
kantoorautomatisering etc.) en overhead worden niet vergoed. Noodzakelijke kosten voor de 
controleverklaring door een extern accountant worden tot een maximum van €2.000 (excl. btw) 
vergoed.  

iii. btw; indien de subsidieontvanger de betaalde btw niet in vooraftrek kan brengen wordt deze 
vergoed. De btw kan bij de betreffende kostencategorie waar de kosten betrekking op hebben 
opgenomen worden.   

2. Elke aanvraag is voorzien van een begroting aangaande de uit te voeren activiteiten conform het 
format “Begroting Innovatiefonds”. 

3. Kosten worden aangemerkt als projectspecifiek indien: 
a. het gaat om directe (onderzoeks)kosten samenhangend met het in de aanvraag beschreven doel; 
b. deze kosten zijn gemaakt gedurende de looptijd van het project en niet vóór de datum van het 

subsidieverleningsbesluit, tenzij de beoordelingscommissie van het Innovatiefonds vanwege 
bijzondere omstandigheden bij het subsidieverleningsbesluit expliciet anders heeft bepaald; 

c. de kosten niet uit andere middelen zijn of worden gefinancierd; 
d. de kosten zijn gemaakt binnen het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaardbare 

uitgangspunten met betrekking tot het financieel beheer, m.a.w. de ontvanger moet zich als een 
goed “huisvader” ontfermen over de subsidiegelden en dient de realisatie van de kosten, waar van 
toepassing, kunnen onderbouwen met achterliggende stukken, zoals een arbeidsovereenkomst 
of factuur. 

4. Verschuivingen tussen de kostencategorieën zoals opgenomen in de goedgekeurde aanvraag groter 
dan 5% van de totale subsidieaanvraag, met een minimum van €5.000, dienen vooraf ter goedkeuring 
aan de beoordelingscommissie worden voorgelegd. 

5. Indien kosten voor buitenlandse reizen voor subsidie in aanmerking komen, worden deze  
uitsluitend vergoed op grond van economy class. Bij voorkeur wordt gereisd met het openbaar 
vervoer.  

6. In de subsidieuitvraag kunnen nadere eisen worden gesteld aan kosten die voor subsidie in 
aanmerking komen. 



 

 
 

7. De aanvrager behoudt als goed werkgever een eigen verantwoordelijkheid voor haar personeel en de 
daarmee gemoeide kosten die niet specifiek aan het project kunnen worden toegerekend. De 
aanvrager draagt zorg voor de benodigde basisvoorzieningen en de begeleiding van het op het 
project aangestelde personeel .De aanvrager dient de personele inzet op het project te kunnen 
verantwoorden door een vooraf gefixeerde vaste inzet van het dienstverband of een urenregistratie.   

 
Controleverklaring subsidietoekenning aanvrager Huisartsopleiding Nederland1 
De financiële verantwoording over een subsidie uit het Innovatiefonds Huisartsopleiding van de SBOH vindt 
plaats via de door een accountant gecontroleerde jaarrekening van de Huisartsopleiding Nederland indien 
deze de aanvrager is. Huisartsopleiding Nederland stuurt jaarlijks samen met de jaarrekening een 
verantwoordingsverslag naar de beoordelingscommissie van het fonds en de stichting SBOH. De 
opleverdatum van de jaarrekening staat  opgenomen in de reguliere subsidietoekenning van de stichting 
SBOH aan de stichting Huisartsopleiding Nederland van dat betreffende jaar2.  
Het verantwoordingsverslag van stichting Huisartsopleiding Nederland  bevat minimaal: 

• een opgave van de nieuw toegekende projecten in het boekjaar voorzien van een korte omschrijving, 
toegekend subsidiebedrag en startdatum;  

• de afgeronde projecten in het boekjaar voorzien van een korte beschrijving van de realisatie van de 
projectdoelen en de gerealiseerde uitputting van het subsidiebedrag afgezet tegen het toegekende 
subsidiebedrag; 

• een lijst met nog lopende projecten met projectnaam, toegekend subsidiebedrag en uitputting tot 
aan einde van het betreffende boekjaar. 

 
De accountant van stichting Huisartsopleiding Nederland stelt op grond van de subsidievoorwaarden vast of 
de verstrekte subsidie is verantwoord en besteed overeenkomstig de subsidievoorwaarden en –bepalingen. 
Als Huisartsopleiding Nederland de subsidie in het verslagjaar moet verrekenen en eventuele overschotten 
met het Innovatiefonds Huisartsopleiding bij de SBOH moet verrekenen, dan stelt de accountant vast dat deze 
verrekening in de jaarrekening is verantwoord. 
 
Het totaalbedrag van de bestedingen van deze subsidies in het controlejaar vormt een afzonderlijke massa 
waarop de toleranties voor de controle van de bestedingen moet worden toegepast. De accountant van 
Huisartsopleiding Nederland richt zijn controle zodanig in dat hij met 95 procent betrouwbaarheid kan 
verklaren dat geen afwijkingen en/of onzekerheden voorkomen. Een controleverklaring met een 
goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde betrouwbaarheid, de som van de afwijking 
en de onzekerheid niet groter is dan: 

• bij totale subsidiabele lasten kleiner dan €500.000: 5% van de subsidiabele lasten; 
• bij totale subsidiabele lasten tussen €500.000 en €1.000.000: 3% van de subsidiabele lasten met 

een ondergrens van €25.000; 
• bij totale subsidiabele lasten groter dan €1.000.000: 2% met een ondergrens van €30.000.  

 
Door de  accountant van Huisartsopleiding Nederland geconstateerde afwijkingen boven de materialiteit 
dienen in beginsel te worden gecorrigeerd in de jaarrekening. Indien afwijkingen niet worden gecorrigeerd 
dan rapporteert de accountant daarover aan de beoordelingscommissie van het Innovatiefonds en de SBOH. 
Dit geldt ook voor materiële onzekerheden in de controle danwel verantwoording.   

 
1 Regeling gebaseerd op het Akkoord bekostiging wetenschappelijk onderzoek 2008 tussen NWO, VSNU, NFU, KNAW, 
ZonMw en de sectie gezondheidsfondsen/VFI. 
2 In de subsidietoekenning 2022 staat opgenomen dat de SBOH voor 1 mei 2023 van Huisartsopleiding Nederland een 
jaarverslag inclusief jaarrekeningen en een accountantsverklaring ontvangt. 



 

 
 
In de subsidietoekenning waarbij de projectsubsidie is verleend, kunnen eventueel afwijkende en aanvullende 
subsidiebepalingen worden opgenomen die in de accountantscontrole meegenomen moeten worden. 
 
Controleverklaring subsidietoekenning andere aanvragers 
Indien de aanvrager een andere partij is dan Huisartsopleiding Nederland dan dient de aanvrager na 
afloop/beëindiging van het project binnen drie maanden een inhoudelijke en financiële eindverantwoording 
op te leveren. Deze financiële eindverantwoording dient voorzien te zijn van een controleverklaring van een 
accountant wanneer de verleende subsidie minimaal € 125.000 (incl. btw) bedraagt.  
 
Met betrekking tot de aandacht die de accountant moet besteden, is het niet de bedoeling dat de accountant 
een doelmatigheidsonderzoek verricht. Bij zijn oordeelsvorming laat de accountant zich leiden door binnen 
het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaardbare uitgangspunten met betrekking tot het financieel 
beheer, met andere woorden hij beoordeelt of de instelling zich als "een goed huisvader" over de toegewezen 
gelden heeft ontfermd. De controle-aanpak dient door de accountant zelf te worden bepaald en deze blijft 
zelf verantwoordelijk voor de toereikendheid van de verrichte werkzaamheden. 
 
Bij zijn oordeelsvorming over de naleving van de subsidievoorwaarden streeft de accountant naar een 
redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip voor het gebruik van statistische technieken gekwantificeerd 
moet worden, wordt een betrouwbaarheid van 95 procent gehanteerd. 
 
Een controleverklaring met een goedkeurende strekking impliceert dat, gegeven eerder genoemde 
betrouwbaarheid, de som van de afwijking en de onzekerheid niet groter is dan: 

• bij totale subsidiabele lasten kleiner dan €500.000: 5% van de subsidiabele lasten; 
• bij totale subsidiabele lasten tussen €500.000 en €1.000.000: 3% van de subsidiabele lasten met 

een ondergrens van €25.000; 
• bij totale subsidiabele lasten groter dan €1.000.000: 2% met een ondergrens van €30.000. 

 
De accountant legt de uitkomsten van de controle vast in een controleverklaring. Hiervoor wordt de meest 
actuele NBA-voorbeeldtekst in de Handleiding Regelgeving Accountancy, deel 3, sectie II, hoofdstuk 10.3: 
‘Controleverklaring bij een subsidiedeclaratie in de (semi)publieke sector’ als basis gehanteerd. 
 
Niet-goedkeurende verklaringen 
Als de omvang van de afwijkingen in de verantwoording en onzekerheden in de controle de vastgestelde 
materialiteit overschrijdt, zal de accountant een niet-goedkeurende verklaring afgeven. Dit kan zijn een 
verklaring met beperking, een verklaring van oordeelonthouding of een afkeurende verklaring. In een aparte 
alinea geeft de accountant dan een onderbouwing van zijn niet-goedkeurende oordeel. Het is van belang dat 
de accountant zo specifiek mogelijk is in de onderbouwing van zijn niet-goedkeurende verklaring en daarbij 
de beperking, oordeelonthouding of afkeuring zo veel mogelijk kwantificeert.  


