
POP3 
Subsidieverlening 

wat daarna?

RVO

Chris Meere, Bas Schonenberg
senioren RVO

6 juli 2021



Wat gaan we bespreken?
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• De beslissing op uw aanvraag – verleningsbeschikking
- Uw project
- Uw rechten en plichten
- Handboek POP3-subsidie

• Betaalverzoek/Vaststellingsverzoek indienen
- Aandachtspunten bij indienen betaalverzoek en/of vaststellingsverzoek
- Informatie en indienen verzoeken: Handleiding webportal en POP3: Na uw aanvraag | RVO.nl | 

Rijksdienst
- Checklist bijlagen

• Vragen en afsluiting



De beschikkingsbrief: voorbeeld
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De beschikkingsbrief
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Beslissing
• Maximale subsidiebedrag

• Berekening in bijlage

• Definitieve bedrag na controle op 
vaststellingsverzoek

• Werkelijke kosten



De beschikkingsbrief
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Start- en einddatum
• Starten mag na indienen 

aanvraag;

• Starten uiterlijk binnen 2 
maand na verlening;

• Start- en einddatum volgens 
aanvraag;

• Wijzigen start- of einddatum? 
Wijzigingsverzoek.



De beschikkingsbrief
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Meetbare output van uw project 
• Komen uit uw aanvraag;

• Bij afwijking of wijziging: 
wijzigingsverzoek.
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De beschikkingsbrief

Voorwaarden bij uitvoeren 
project
• Bijhouden administratie;

• Aanvragen subsidievaststelling;

• Toelichting in bijlage.

Betaalverzoek indienen
• Gemaakte en betaalde kosten;

• Op basis van verlening;

• Tussentijds betaalverzoek: 
betaling ten minste 25% of 
€50.000,- verleende subsidie;

• Indienen via webportal
https://www.pop3-
webportal.nl/mijn/.



De bijlage van de beschikkingsbrief
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Administratie bijhouden
• Handboek POP3-subsidie;

• Controle RVO-redelijkheid van 
kosten:
- Kosten derden: marktconformiteit 

(Let op: geen over specificatie);
- Kosten onderbouwen: meerdere 

offertes of taxatierapport;
- Aanbieder of product hoeft niet

goedkoopste te zijn;
- Geen onderbouwing?  RVO 

beoordeelt zelf;
- (Deel van de) kosten niet redelijk? 

 niet-subsidiabel.



De bijlage van de beschikkingsbrief
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Wijziging melden
• Bij iedere wijziging: formeel 

wijzigingsverzoek indienen in 
webportal: https://www.pop3-
webportal.nl/mijn/;

• Een wijziging kan niet leiden tot:
- een hogere subsidie;
- meenemen nieuwe activiteit die 

niet in regeling staat;

• Wijziging niet akkoord als 
wijziging leidt tot:
- minder punten dan minimum;
- lagere plaats prioriteitenlijst dan 

plek waarop subsidieplafond is 
bereikt.



De bijlage van de beschikkingsbrief
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Voortgangsverslag opsturen
• Zonder betaalverzoek: binnen 3 

maanden na verlopen jaar;

• Bij betaalverzoek.

Subsidie vaststellen
• Indienen verzoek binnen 13 

weken na einddatum project;

• Indienen via webportal: 
https://www.pop3-
webportal.nl/mijn/ .



De bijlage van de beschikkingsbrief
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Controle bij betaalverzoek of 
vaststelling
• RVO controleert alle opgegeven 

kosten;

• LET OP: bij afwijzen van kosten: 
10%-regel!

De 10%-regel:
• Verschil gedeclareerde subsidie en 

te betalen subsidie na controle RVO 
groter zijn dan 10%?  Uit te 
betalen subsidie wordt verlaagd.

• Géén extra verlaging als aangetoond 
is dat aanvrager geen schuld heeft 
aan opgeven niet-subsidiabele 
kosten.



De bijlage van de beschikkingsbrief
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Medewerking verlenen
Er moet medewerking verleend 
worden aan toezichthouders die 
controles uitvoeren op deze regeling:

• RVO;

• NVWA (controle ter plaatse en 
instandhoudingscontrole);

• Eventueel ADR, ARK, ERK of EC;



De bijlage van de beschikkingsbrief
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Investering instandhouden
• Na vaststelling: 

instandhoudingsplicht;

• Controle: RVO of NVWA;

• Onterecht geen instandhouding? 
Verlaging subsidie berekend.



De bijlage van de beschikkingsbrief
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Communicatieverplichtingen

1. het EU-logo;

2. Tekst “Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn 
platteland”;

3. Logo Provincie;
4. Bij leaderprojecten: logo Leader;
5. Beschrijving project;

6. Exacte voorwaarden afhankelijk 
van omvang en type project;

Zie handboek POP3-subsidie.
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Uw project en de regels – een tijdpad
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Checklist
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Facturen/Kosten derden (per factuur uploaden)
• Factuur/bon (voorzien van projectnaam)
• Betaalbewijs (banktransactie, ook bij pinbetalingen)
Indien van toepassing:
• Offerte(s)
• Opdrachtbrief (getekend)
• Onderbouwing redelijkheid van kosten
• Overige onderbouwingen (bijvoorbeeld toelichting indien uit factuur niet 

voldoende blijkt waaruit de kosten bestaan of waarvoor ze gemaakt zijn) 

Loonkosten
• Urenformulier (getekend)
• Salarisstroken van medewerkers over gedeclareerde periode (inclusief 

opbouw eindejaarsuitkering indien van toepassing)



Checklist –vervolg-
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Uren vrijwilligers
• Ondertekende urenregistratieformulieren per vrijwilliger
• Totaaloverzicht gedeclareerde vrijwilligersuren 
• Bij tarief Eigen Arbeid bestuursleden: bewijs wie bestuursleden waren in 

gedeclareerde periode (bijvoorbeeld vergaderverslagen)

Overige stukken (uploaden op laatste tab ‘Documenten’) 
 Stukken m.b.t. communicatieverplichting (foto’s affiche/bouwbord/pers-

bericht/link naar website)
Indien van toepassing:
 BTW subsidiabel: bewijs van Belastingdienst dat aanvrager is vrijgesteld van 

omzetbelasting
 Overige stukken m.b.t. aanbesteding 
 Onderbouwing netto-inkomsten
 Onderbouwing afschrijvingen

LET OP: RVO kan tijdens beoordeling nog aanvullende stukken opvragen.



Vragen over indienen betaalverzoeken

18

Met vragen over projecten kunt u contact opnemen via:

Voor Overijssel, Flevoland, Noord-Holland, Zeeland en Limburg 
POP3subsidies@rvo.nl

Voor Groningen, Friesland, Drenthe pop3@snn.eu

Voor Gelderland pop3@gelderland.nl

Voor Utrecht subsidies@provincie-utrecht.nl

Voor Zuid-Holland pop3@pzh.nl

Voor Noord-Brabant pop3@stimulus.nl


