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Nadere toelichting bij Aanvraagformulier behorende de Regeling specifieke uitkering 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling d.d. 7 juni 2020 
 
In deze toelichting staan we stil bij die punten die naar onze mening multi-interpretabel zijn 
Mochten zaken bij jullie wel vragen oproepen, maar door ons niet nader toegelicht, dan kun 
je deze natuurlijk altijd voorleggen tijdens het ingestelde spreekuur van 10 tot 12 uur op de 
maandagochtend aan Jan Meems (financieel adviseur tel: 06- 21276289) of Lieke Bruinooge 
(06 11585138). Om je projectvoorstel(len) vooraf te bespreken kun je natuurlijk ook altijd 
even contact opnemen met een van de regio-adviseurs.  
 
Vragen kun je natuurlijk ook stellen via info@geweldnergensthuis.nl 
 
 
Hoofdstuk 1 – Gegevens van de aanvrager 
 

Centrumgemeente Vermeld hier de naam van de 
centrumgemeente aan wie de toegekende 
specifieke uitkering overgemaakt moet 
worden 

Bankrekeningnummer 
(IBAN) en tenaamstelling 

In aanvulling op de reeds bij dit punt 
genoemde toelichting: 
Wanneer het bankrekeningnummer en de 
tenaamstelling gelijk is aan het gebruikte 
bankrekeningnummer en de tenaamstelling 
in het kader van de Projectenpool 2019 hoef 
je geen ondertekende kopie toe te voegen. 
Dan is deze combinatie al bekend bij VWS.  

Relatienummer Niet van toepassing bij de eerste indiening. 
Zolang er nog niet met de gemeente is 
gecorrespondeerd in het kader van een door 
u ingediende aanvra(a)g(en) voor de GHNT 
Projectenpool 2020/21, is er geen 
relatienummer.  

Subsidienummer Zie toelichting bij Relatienummer 
Is uw gemeente btw-plichtig  
ten aanzien van de activiteiten 
waarvoor aanvraag wordt ingediend? 
 
 
 
 
Bent u btw-plichtig voor deze activiteit(en), 
dan mag u de btw niet opvoeren in de 
begroting. U verrekent de btw in uw 
aangifte omzetbelasting. Wanneer u niet 
btw-plichtig bent, dan kunt u ter 
compensatie van de door u betaalde btw 
waarschijnlijk een beroep doen op het BTW 

Volgens de VNG kwalificeren gemeenten zich 
niet als btw-ondernemer wanneer zij 
activiteiten (laten) uitvoeren op het gebied 
van Huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Het antwoord op deze vraag is in dat geval 
dus ‘Nee’. 
 
Indien een beroep kan worden gedaan op 
het BTW-compensatiefonds (BCF) dan 
dienen de begrote kosten te worden 
verantwoord in de kolom ‘excl. btw’.  
Geldt een situatie waarin dit onverhoopt niet 
het geval is dan kunnen de begrote kosten 
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Compensatiefonds (BCF). In dat geval mag 
u de btw ook niet opvoeren in uw 
begroting.  
 
 
 
 
 
 

worden verantwoord in de kolom ‘incl. btw’ 
en vragen we jullie om dit kort toe te lichten. 
Bij een voldoende onderbouwde en 
acceptabele verklaring zullen wij de niet-
verrekenbare btw vanuit de projectenpool 
bekostigen 
 
In het uitzonderlijke geval dat de gemeente 
in jullie specifieke projectsituatie wel btw-
plichtig is (bijvoorbeeld omdat de 
Belastingdienst de gemeente voor deze 
werkzaamheden als ondernemer voor de 
btw heeft aangemerkt) dan is het van belang 
dat de hiermee verband houdende kosten, 
zonder btw vermeld worden in de kolom 
‘kosten excl. btw’.  
 

 
  
Hoofdstuk 2 – Projectgegevens 
 
Geen nadere toelichting 
 
Hoofdstuk 3 – Projectvoorstel 
 
Geen nadere toelichting 
 
Hoofdstuk 4 – Impact van het project 
 
Geen nadere toelichting 
 
Hoofdstuk 5 – Projectplanning / efficiëntie van de implementatie 
 
Geen nadere toelichting 
 
Hoofdstuk 6 – Begroting 
 
De hoogte van de toe te kennen uitkering wordt gewoonlijk berekend op basis van de 
begroting van de kosten die nodig zijn voor het uitvoeren van uw project, rekening houdend 
met de eigen bijdrage en bijdragen van derden. Niet alle kosten komen automatisch in 
aanmerking voor een uitkering. De hoofdregel is dat het gaat om kosten die redelijkerwijs 
gemaakt moeten worden om de activiteiten in het project uit te voeren en dat de kosten 
rechtstreeks samenhangen met deze activiteiten. Onder deze voorwaarde kunnen ook 
overheadkosten als op te voeren kosten worden aangemerkt. Te denken valt aan de kosten 
van de huur van een pand, verzekeringen, controleverklaringen, assurance rapporten e.d.  
Deze kosten verantwoordt u onder Overige kosten, tenzij deze kosten al worden afgedekt 
vanuit het uurtarief bij inzet van eigen personeel. 
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6a 
Personeel 

Eigen personeel in loondienst 
Beschrijving Rol of kostenpost 
Benoem hier de rol/projectfunctie die door iemand uit de eigen organisatie 
zal worden ingevuld. Bijvoorbeeld projectleider of secretariële 
ondersteuning. 
 
Inzet 
Het gaat hier om het aantal naar verwachting te besteden uren. 
Licht kort toe waarop het aantal genoemde uren is gebaseerd. 
 
Uurtarief 
 
Eigen personeel 
In aanvulling op de reeds bij dit punt genoemde toelichting: 
Gevraagd wordt om in de toelichting de tariefsopbouw toe te lichten en 
daarbij het tarief te splitsen in loonkosten en dekking voor overhead. 
 
In hoofdstuk 2 van de HOT 2020 (Handleiding Overheidstarieven 2020) zijn in 
paragraaf 2.2 de gemiddelde totale (uur)kosten per salarisschaal vermeld. 
Deze laatste zijn de uurkosten inclusief dekking van de gemiddelde 
overheadkosten onder gemeenten. 
Wij adviseren je het aldaar vermelde ‘uurtarief productieve uren excl. btw’ -
voor de voor de in te zetten medewerker geldende salarisschaal -  te 
hanteren en hier niet vanaf te wijken. 
Mocht je redenen hebben om toch een hoger tarief te hanteren dan raden 
wij je aan deze van een duidelijke motivatie te voorzien. 
Een lager tarief kan van toepassing zijn als binnen de gemeente de 
overheadkosten beduidend lager zijn. Dat hoef je niet verder toe te lichten, 
dit blijkt dan al uit de verdeling van de kosten.  
 
Inhuur derden 
Gaat het om inhuur van derden vul dan hier het overeengekomen uurtarief in 
of – wanneer deze nog niet voorhanden is – het gemiddelde uurtarief zoals 
deze in de markt van toepassing is. 
Licht kort toe waarop het vermelde uurtarief is gebaseerd. Dat kan 
bijvoorbeeld een offerte zijn, eventueel kan je deze offerte meesturen. Er 
naar verwijzen is ook voldoende.  
 
Incl. btw / excl. btw 
Of de opgevoerde kosten vermeld dienen te worden in de  
kolom ‘incl. btw’ of ‘excl. btw’ is afhankelijk van de geldende situatie.  
Voor een nadere toelichting daarop verwijzen we gemakshalve terug naar de 
gegeven toelichting onder hoofdstuk 1 van zowel deze toelichting als van het 
aanvraagformulier bij vraag “Is uw gemeente btw-plichtig ten aanzien van de 
activiteiten waarvoor aanvraag wordt ingediend?”. 

https://kennisopenbaarbestuur.nl/rapporten-publicaties/handleiding-overheidstarieven-2020/
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Btw-compensatie 
Indien een beroep kan worden gedaan op het BTW-compensatiefonds (BCF) 
dan antwoordt u met Ja en vermeldt u hier het btw-bedrag dat in je 
kostenbegroting is opgenomen. 
Wij kennen dan een uitkering toe op basis van de in hoofdstuk 6 in de 
kolommen Kosten excl. btw. opgenomen bedragen. 
Is uw antwoord Nee, licht dan de reden kort toe en vermeld alle begrote 
projectkosten in de kolom ‘Kosten incl. btw’ 
In dat geval kennen wij u een uitkering toe op basis van in hoofdstuk 6 in de 
kolommen ‘Kosten incl. btw’ opgenomen bedragen. 
 

6b 
Materieel 

Incl. btw /excl. btw 
Of de materiële kosten vermeld dienen te worden in de kolom ‘incl. btw’ of  
‘excl. btw’ is afhankelijk van de voor de gemeente geldende situatie. Voor 
een nadere toelichting daarop verwijzen we gemakshalve terug naar de 
gegeven toelichting onder hoofdstuk 1 van zowel deze toelichting als van het 
aanvraagformulier bij vraag “Is uw gemeente btw-plichtig ten aanzien van de 
activiteiten waarvoor aanvraag wordt ingediend?”. 
 
BTW compensatie 
Indien een beroep kan worden gedaan op het BTW-compensatiefonds (BCF) 
dan antwoordt u met Ja en vermeldt u hier het btw-bedrag dat in je 
kostenbegroting is opgenomen. 
Wij kennen dan een uitkering toe op basis van de in hoofdstuk 6 in de 
kolommen Kosten excl. btw opgenomen bedragen. 
Is uw antwoord Nee, licht dan de reden kort toe en vermeld alle begrote 
projectkosten in de kolom ‘Kosten incl. btw’ 
In dat geval kennen wij u een uitkering toe op basis van in hoofdstuk 6 in de 
kolommen ‘Kosten incl. btw’ opgenomen bedragen. 
 
 

6c  
Overige 
kosten 

Incl. btw / excl. btw 
Of de overige kosten vermeld dienen te worden in de kolom ‘incl. btw’ of  
‘excl. btw’ is afhankelijk van de voor de gemeente geldende situatie. 
Voor een nadere toelichting daarop verwijzen we gemakshalve terug naar de 
gegeven toelichting onder punt 1 van zowel deze toelichting als van het 
aanvraagformulier bij vraag “Is uw gemeente btw-plichtig ten aanzien van de 
activiteiten waarvoor aanvraag wordt ingediend?”.  
 
BTW compensatie 
Indien een beroep kan worden gedaan op het BTW-compensatiefonds (BCF) 
dan antwoordt u met Ja en vermeldt u hier het btw-bedrag dat in je 
kostenbegroting is opgenomen. 
Wij kennen dan een uitkering toe op basis van de in hoofdstuk 6 in de 
kolommen Kosten excl. btw. opgenomen bedragen. 
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Is uw antwoord Nee, licht dan de reden kort toe en vermeld alle begrote 
projectkosten in de kolom ‘Kosten incl. btw’ 
In dat geval kennen wij u een uitkering toe op basis van in hoofdstuk 6 in de 
kolommen ‘Kosten incl. btw’ opgenomen bedragen. 
 
 

6d 
Bijdragen 

Claims/bijdragen uit het BTW Compensatiefonds worden hier niet 
opgenomen. Deze worden separaat vermeld in de in Hoofdstuk 6 Begroting 
onder a t/m c opgenomen tabellen. 
 
De ervaring leert dat Bijdragen op weinig projecten van toepassing zal zijn.  
Mocht dit wel het geval zijn dan kan er altijd contact met ons opgenomen  
worden. 
 

6e  
Ruimte 
voor…. 

Geen nadere toelichting 

 
 
Hoofdstuk 7 – Ondertekening 
 
Geen nadere toelichting 
 
Hoofdstuk 8 – Opmerkingen 
 
Geen nadere toelichting 


