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VOORBEELD 
 

Subsidieovereenkomst met betrekking tot project ‘ACME’ 
Project nummer 2012-Nul 

 
 
De ondergetekenden: 

1. Stichting IT Projecten, statutair gevestigd te Nijmegen en kantoorhoudende te (6536 CG) Nijmegen, 
aan de Weezenhof 8375, te dezen vertegenwoordigd door haar statutair bestuurder dr. Cornelus 
Petrus Keijzers, hierna te noemen ‘STITPRO’ 
per adres: Postbus 1126, 6501 BC Nijmegen ten name van mr. W.J.G.M. van den Broek. 
 

En, 
 
2. [Penvoerder en Projectleider] hierna te noemen ‘Subsidieontvanger’. 

STITPRO en Subsidieontvanger hierna gezamenlijk ook wel te noemen: ‘Partijen’, of individueel: ‘Partij’   

Nemen het volgende in aanmerking:  

A. STITPRO verstrekt subsidies voor activiteiten die passen binnen haar statutaire doelstelling. Deze 
doelstelling luidt als volgt: het bevorderen en het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en 
het bevorderen en het doen geven van wetenschappelijk onderwijs op het terrein van ICT, het 
verstrekken van financiële ondersteuning, door middel van verstrekken, al dan niet onder zekerheid, 
van leningen dan wel middels subsidies op het terrein van de ICT en al hetgeen daarmee verband 
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

B. Subsidies worden verstrekt aan rechtspersonen of natuurlijke personen die zich begeven op het 
terrein van het wetenschappelijk onderzoek of het wetenschappelijk onderwijs op het terrein van 
ICT. In incidentele gevallen kan op het voormelde uitgangspunt een uitzondering worden gemaakt. 
Het maken van een uitzondering is een discretionaire bevoegdheid van STITPRO. 

 
C. Subsidieontvanger verricht activiteiten die, gelet op de statutaire doelstelling van STITPRO, voor 

Subsidie in aanmerking komen. 
 
D. Subsidieontvanger heeft een aanvraag om Subsidie ingediend bij STITPRO. 
 
E. STITPRO heeft besloten de aanvraag om Subsidie van Subsidieontvanger te honoreren.  

Zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1: Definities 
 
a. Subsidie: de aanspraak op financiële middelen, door STITPRO verstrekt met het oog op bepaalde 

activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan STITPRO geleverde goederen of 
diensten; 

 
b. Subsidieverlening: het verlenen van Subsidie door STITPRO; 
 
c. Subsidievaststelling: definitieve vaststelling van de hoogte van de Subsidie door STITPRO; 
 
d. Subsidieverstrekking: de verzamelterm voor het toekennen van Subsidie in de vorm van 

Subsidieverlening of van Subsidievaststelling; 
 
e. Subsidieontvanger: rechtspersoon of natuurlijke persoon die het Project uitvoert; 
 
f.   Project: de activiteit die voor Subsidieverstrekking in aanmerking komt; 
 
g. Projectvoorstel: beschrijving van het Project; 
 
h. Eindverslag: verslag van de resultaten van het Project; 
 
i.   Eindafrekening: verantwoording van de voor het Project bestede middelen. 



Artikel 2: Reikwijdte  
 
1. Deze overeenkomst geeft de voorwaarden en procedures aan voor het ontvangen van Subsidie door 

Subsidieontvanger.  
 
2. Het Project dat voor Subsidieverstrekking in aanmerking komt, is beschreven in het Projectvoorstel, 

ingediend bij STITPRO op d/m/j (Bijlage 1), welk als zodanig deel uitmaakt van deze overeenkomst.  

Artikel 3: Looptijd 
 
1. De looptijd van deze overeenkomst begint conform artikel 15 van de Subsidieovereenkomst op de 

datum van ondertekening door Partijen. De datum van beëindiging van deze overeenkomst is eind 
MAAND JAAR, tenzij de overeenkomst eerder wordt beëindigd dan wel wordt verlengd door 
wederzijds schriftelijke overeenstemming. Het Project moet worden uitgevoerd tijdens de looptijd 
van deze overeenkomst.  

Artikel 4: Bedrag Subsidieverlening 
 
1. STITPRO zal Subsidieontvanger een subsidiebedrag van € N.NNN,-- (incl. de eventueel verschuldigde 

btw) ter beschikking stellen conform het hierna volgende tijdpad: 
 

a)   10% bij ondertekening van de Subsidieovereenkomst; 
b)   30% per d/m/j; 
c)   d/m/j indiening van het eerste voortgangsverslag; 
d)    30% per d/m/j mits het eerste voortgangsverslag is goedgekeurd; 
e)    d/m/j indiening van het tweede voortgangsverslag; 
f)   20 % per d/m/j mits het tweede voortgangsverslag is goedgekeurd; 
g)   10% bij indiening en goedkeuring van het Eindverslag, waarbij gevoegd een verantwoording 

van de voor het Project bestede middelen. 

Eventuele kosten voor congresbezoek komen voor vergoeding in aanmerking mits deze tevoren met 
het daarvoor bestemde aanvraagformulier ter goedkeuring aan STITPRO zijn voorgelegd en 
schriftelijk aanvaard. 

 
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kan er ook een subsidiebedrag ter beschikking 

gesteld worden voor in redelijkheid te anticiperen uitgaven voor goederen en diensten vereist voor 
het uitvoeren van het Project en/of voor het breder bekend maken van het projectresultaat. 
Subsidieontvanger dient hiervoor schriftelijk een aanvraag in te dienen bij STITPRO. 

Artikel 5: Bijdrage en verplichtingen van STITPRO 
 
1. STITPRO zal de subsidiebedragen tijdig ter beschikking stellen en onder de voorwaarden van deze 

Subsidieovereenkomst. 
 
2. Het is Subsidieontvanger toegestaan, in het kader van de uitvoering van dit Project, aan derden 

opdrachten of deelopdrachten te verstrekken zoals voor het ontwikkelen van software. In die 
gevallen is de subsidiënt vrij in de keuze van een ondersteunende partij. Daarbij geldt echter dat 
opdrachten aan een zodanige partij eerst ter goedkeuring en ter ondertekening worden voorgelegd 
aan STITPRO. De facturen van de desbetreffende partij moeten voorzien zijn van een gedetailleerde 
urenverantwoording, minimaal per dagdeel, en moeten door de subsidiënt worden gefiatteerd en 
kunnen vervolgens aan STITPRO worden aangeboden ter betaling. STITPRO zal die facturen dan 
namens de subsidiënt voldoen. 

 
3. Indien de Subsidieontvanger een natuurlijk persoon is die niet btw-plichtig is, zal deze naast zijn 

naam-, adres- en woonplaatsgegevens tevens diens sofinummer en geboortedatum aan STITPRO in 
het kader van de ondertekening van deze overeenkomst kenbaar maken. Dezelfde voorwaarde geldt 
voor een derde in het kader van een aan hem te betalen factuur. 

 
4. STITPRO behoudt zich het recht voor de betalingen op te schorten ingeval: 

a)   Het Project zich ongunstig ontwikkelt in relatie tot de doelstelling ervan; 
b)   Er zich substantiële afwijkingen voordoen t.o.v. het Projectvoorstel; 
c)   Subsidieontvanger zijn verplichtingen uit hoofde van deze Subsidieovereenkomst niet of niet 

tijdig nakomt; 
d)   Het technisch en financieel management van het Project niet naar tevredenheid van STITPRO is. 

 
5. STITPRO behoudt zich het recht voor om de terugbetaling te eisen van (een gedeelte van) de aan de 

Subsidieontvanger betaalde subsidiebedragen indien de bedragen of een deel van die bedragen niet 
conform deze Subsidieovereenkomst zijn aangewend en/of verantwoord. 

 
6. Voordat enige betaling wordt opgeschort of terugbetaling wordt gevorderd zal STITPRO 

Subsidieontvanger van dat voornemen schriftelijk in kennis stellen. 
 

7. Elk verworven belang in de Subsidie mag slechts worden gebruikt ten behoeve van het Project.  



 
8. Alle bedragen die niet volledig worden aangewend voor het Project dienen aan STITPRO te worden 

terugbetaald. Die bedragen kunnen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen 
Partijen worden gebruikt ten voordele van andere activiteiten. 

Artikel 6: Bijdrage en verplichtingen van Subsidieontvanger 
 
Subsidieontvanger zal alle redelijke inspanningen doen voor de succesvolle uitvoering van het Project en: 
 
1. Verklaart hierbij dat hij het Project zal uitvoeren in overeenstemming met het Projectvoorstel; 
 
2. Verklaart hierbij dat hij de algehele verantwoordelijkheid draagt voor de planning, administratie en 

uitvoering van het Project; 
 
3. Garandeert hierbij dat de Subsidie wordt weerspiegeld in de plannen, begrotingen en rekeningen van 

Subsidieontvanger en dat boeken worden bijgehouden voor het Project in overeenstemming met de 
algemeen aanvaarde grondslagen voor waardering en presentatie. De Subsidieontvanger zal ook 
boeken bijhouden van alle uitgaven van alle betrokkenen in de uitvoering van het Project; 

 
4. Staat hierbij toe dat de bovenstaande boeken en werken worden gecontroleerd door 

vertegenwoordigers van STITPRO of accountants aangesteld door STITPRO; 
 
5. Informeert STITPRO onverwijld schriftelijk indien zich enige omstandigheid voordoet die de 

succesvolle uitvoering van het Project in de weg staat of bedreigt; 
 
6. Staat vertegenwoordigers van STITPRO toe alle relevante locaties te bezoeken die betrekking 

hebben op de overeenkomst en alle relevante boeken, goederen en documenten te bekijken; 
 
7. Zal de boeken bewaren voor een periode van minstens zeven jaar na beëindiging van het Project en 

zal deze op eerste verzoek van STITPRO ter inzage tonen. Op eerste verzoek van STITPRO zal  
Subsidieontvanger voorts afschriften verstrekken van voornoemde boeken en bescheiden voor zover 
zij betrekking hebben op het Project. 

Artikel 7: Vrijwaring 
 
1. STITPRO kan niet door de subsidiënt of door derden worden aangesproken tot schadevergoeding op 

welke grond dan ook voortvloeiend uit, of verband houdend met, het gebruik of de ontwikkeling van 
(software) producten die met de verstrekte subsidie verband houden. 

 
2. De subsidiënt vrijwaart STITPRO ter zake van iedere aanspraak van derden als vorenomschreven. 

Artikel 8: Rekening en verantwoording 
 
1. Gedurende de looptijd van het Project en nadat het Project is geëindigd, zal STITPRO door middel 

van een controle van het Projectvoorstel, begrotingen en rekeningen van de Subsidieontvanger 
bepalen of de verleende Subsidie in overeenstemming met de doelstellingen uit het Project is 
aangewend.  

 
2. Subsidieontvanger zal nadat het Project is geëindigd een Eindverslag met Eindafrekening opmaken, 

waarin de resultaten van het Project worden gemeld en waarin wordt aangegeven op welke wijze de 
Subsidie ten behoeve van het Project is aangewend overeenkomstig de goedgekeurde 
begrotingsposten. 

Artikel 9: Subsidievaststelling 
 
1. Nadat het Project geheel is geëindigd, zal STITPRO door middel van een controle van het 

Projectvoorstel, het Eindverslag met Eindafrekening, de begrotingen en rekeningen van de 
ontvanger bepalen of de verleende en betaalde Subsidie in overeenstemming met de doelstellingen 
van het Project is aangewend. 
Indien geen Eindverslag met Eindafrekening wordt ingediend binnen een maand na beëindiging van 
het Project, zal de Subsidie op nihil worden vastgesteld. 

 
2. Als de verleende Subsidie niet in overeenstemming met de doelstellingen van het Project is besteed, 

kan STITPRO de Subsidie op een lager bedrag vaststellen dan het bedrag van de Subsidieverlening. 
De Subsidie kan op nihil worden vastgesteld.  

 
3. Als de verleende Subsidie is besteed in overeenstemming met de doelstellingen uit het Project en 

overeenkomstig de goedgekeurde begroting zal de Subsidie in beginsel worden vastgesteld op het 
bedrag van de Subsidieverlening. 

 
4. In het geval dat een overschot of tekort op de verleende Subsidie wordt gerapporteerd, beslist 

STITPRO over de aanwending/terugbetaling c.q. aanvulling hiervan. 



 
5. De Subsidievaststelling zal schriftelijk aan de Subsidieontvanger worden medegedeeld waarbij 

besluiten voortvloeiend uit de vorige leden van dit artikel worden toegelicht. Het verschil tussen het 
bedrag van de Subsidieverlening en het bedrag van de Subsidievaststelling dient aan dan wel door 
STITPRO betaald te worden binnen 14 dagen na dagtekening van de Subsidievaststelling. 

Artikel 10: Intrekking en wijziging subsidieverstrekking 
 
1. De Subsidieverlening of Subsidievaststelling wordt ingetrokken of ten nadele van de  

Subsidieontvanger gewijzigd, en reeds ter beschikking gestelde bedragen dienen op eerste  
schriftelijke verzoek terugbetaald te worden, indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen 
dat: 

 
a.   De activiteiten van c.q. het Project van de Subsidieontvanger niet past binnen de statutaire 

doelstelling van STITPRO; 
b.   De Subsidie niet of in onvoldoende mate besteed (zal worden) wordt voor het Project waarvoor 

Subsidie is aangevraagd en verstrekt; 
c.   De Subsidieontvanger doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de 

wet;  
d.   De Subsidieontvanger zijn bevoegdheden overdraagt aan derden; 
e.   Subsidieverstrekking anderszins niet past binnen de statutaire doelstelling van STITPRO; 
f.   Subsidieontvanger in staat van faillissement of surséance van betaling verkeert, dan wel een 

aanvraag daartoe is ingediend; 
g.   Subsidieontvanger is aangemeld in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

(WSNP); 
h.   Ten laste van Subsidieontvanger executoriaal beslag is gelegd.  

Artikel 11: Beschikbaarstelling resultaten 
 
1. De Subsidie is verstrekt onder de voorwaarde dat de resultaten van het Project om niet ter 

beschikking worden gesteld aan STITPRO. Voor software geldt dat Subsidieontvanger deze zal 
publiceren met als copyrightmodel het GNU General Public License (GPLv3, www.gnu.org).  

 
2. Het Intellectuele Eigendom (I.E.) valt toe aan Subsidieontvanger. Indien Subsidieontvanger 

inkomsten verwerft door het I.E. te (sub-)licenseren, heeft  STITPRO recht op 40% van de bruto 
inkomsten die Subsidieontvanger verwerft. 

 
3. Indien Subsidieontvanger, in het kader van de uitvoering van dit Project, aan derden opdrachten of 

deelopdrachten verstrekt, zal Subsidieontvanger in de opdracht vastleggen dat de derde geen recht 
heeft op het I.E. Deze opdracht wordt door Subsidieontvanger en de derde ondertekend (zie artikel 
5.2).  

 
4. Subsidieontvanger is, zulks met inachtneming van de in deze overeenkomst neergelegde 

voorwaarden, gerechtigd een deel van of alle eigen onderzoeksresultaten door middel van publicaties 
te publiceren. Het auteursrecht op dergelijke publicaties berust bij Subsidieontvanger. 

 
5. Indien Subsidieontvanger de resultaten van het Project niet om niet aan STITPRO ter beschikking 

stelt en/of Subsidieontvanger de resultaten van het Project en/of de (auteursrechten op de) in lid 4 
van dit artikel bedoelde publicaties aanwendt voor commerciële en/of economische doeleinden, dan  
kan STITPRO de Subsidie intrekken of op een lager bedrag (en dus ook nihil) vaststellen. STITPRO 
heeft in dat geval tevens het recht om de Subsidie te wijzigen in een renteloze lening. 

 
6. In het geval als bedoeld in lid 5 van dit artikel dient de Subsidieontvanger reeds ontvangen bedragen 

terug te betalen, ofwel het verschil tussen het bedrag van de Subsidieverlening en het bedrag van 
de Subsidievaststelling terug te betalen aan STITPRO binnen 14 dagen na een daartoe strekkend 
schriftelijk verzoek van STITPRO. Indien de Subsidie wordt gewijzigd in een renteloze lening, dan 
zullen over de termijn van terugbetaling van de lening tussen Subsidieontvanger en STITPRO nadere 
afspraken worden gemaakt, waarbij terugbetaling in ieder geval plaatsvindt binnen twee jaar na een 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van STITPRO. 

Artikel 12: Voldoende middelen 
 
1. De Subsidie kan worden geweigerd, lager worden vastgesteld of ingetrokken indien gegronde 

redenen bestaan aan te nemen dat de Subsidieontvanger ook zonder Subsidieverstrekking over  
voldoende gelden - hetzij uit eigen middelen, hetzij uit middelen van derden - kan beschikken om de 
kosten van het Project te dekken.  

Artikel 13: Toepasselijk recht 
 
1. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 



 

Artikel 14: Geschillen 
 
1. De bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van 

alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst of van nadere daarmee in verband staande 
overeenkomsten. 

Artikel 15: Inwerkingtreding 
 
1. Deze overeenkomst treedt in werking na bevoegde ondertekening door beide partijen. 

 

Aldus getekend in tweevoud  

Namens de Subsidieontvanger Namens STITPRO 

[datum] [datum] 
 
 
Plaats Nijmegen 
 
 
naam  dr. C.P. Keijzers 
functie Statutair Bestuurder 
 
 
 
 
………………………………………… ………………………………………… 
 
 
 
v.1.5/LW 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: projectvoorstel 
 

 
 


