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Richtlijnen voor het aanvragen van een SLIM-subsidie 

Samenwerkingsverbanden 

1. Wat wordt er bedoeld met verbonden partijen? Wat wordt ermee bedoeld dat er in een 
samenwerkingsverband geen verbonden partijen mogen optreden?  

 
Een verbonden partij is een aantal binnenlandse en/of buitenlandse ondernemingen die zodanig 
met elkaar verbonden zijn dat ze samen een groep of concern vormen (art.12 lid 6).  
Er is sprake van een verbonden onderneming wanneer de onderneming meer dan 50% van de 
stemrechten van een andere onderneming bezit of wanneer een andere onderneming, of groep 
van verbonden ondernemingen, gezamenlijk meer dan 50% van de stemrechten van je 
onderneming bezit. Verbonden ondernemingen mogen niet als afzonderlijke partij deel 
uitmaken van hetzelfde samenwerkingsverband.  
 

2. Mag een onderneming die iets ontwikkelt voor een andere onderneming ook een 
samenwerkingsverband zijn in een project?  
 
Ja dat is mogelijk. Daarbij is wel vereist dat iedere partij van het samenwerkingsverband een 
activiteit uitvoert zoals dat is vastgesteld in het activiteitenplan. Geen van de partijen mag 
daarbij meer dan 80% van de kosten van de samenwerking dragen. Let er wel op dat als de 
activiteiten worden uitgevoerd door samenwerkingspartners, organisaties die in het bestuur van 
de aanvrager of samenwerkingspartners zitten en verbonden partijen zijn, het alleen subsidiabel 
is op basis van directe loonkosten.  
 

3. Welke eisen gelden er voor brancheorganisaties?  
 
In deze regeling wordt onder een brancheorganisatie verstaan:  
Een organisatie opgericht vóór 1 januari 2020 die het doel van de regeling onderschrijft en de 
belangen behartigt van de leden die tot eenzelfde bedrijfstak horen. (art. 1 begripsbepalingen)  
 
Een brancheorganisatie kan optreden als hoofdaanvrager van een samenwerkingsverband. Een 
samenwerkingsverband dient altijd uit ten minste twee mkb-ondernemingen te bestaan.  
 

4. Is er een maximaal aantal partners die mee mogen doen aan een samenwerkingsverband?  
 
Nee, er geldt geen maximum op het aantal partners dat mee mag doen aan een 
samenwerkingsverband. Echter, hoe groter de groep deelnemers, hoe ingewikkelder de 
aanvraagprocedure en controle op deze aanvraag.  
 

https://www.rvo.nl/nieuws/veel-gevraagd-ben-ik-onderdeel-van-een-groep-en-welke-invloed-heeft-dat-op-mijn-tvl-aanvraag


5. Mag een onderwijsinstelling als hoofdaanvrager ook subsidie ontvangen of is het alleen voor 
het mkb? 
 
Alle organisaties mogen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Een onderwijsinstelling 
kan optreden als hoofdaanvrager en kan ook subsidie ontvangen. Wel is vereist dat altijd ten 
minste twee mkb-ondernemingen onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband. (staat 
ook in vraag 2.1). Van elke partij (ongeacht de rechtsvorm) moet er wel een de-
minimisverklaring worden ingediend. In de toelichting bij deze verklaring (en EU-verordening) 
staan criteria wanneer wel/geen sprake is van een onderneming. Afhankelijk daarvan kan de 
ontvangen subsidie wel/niet aangemerkt worden als zijnde de-minimissteun. Bij de inhoudelijke 
beoordeling wordt de ingevulde verklaring van de aanvrager getoetst. 

Partijen binnen een samenwerkingsverband  

6. Wat zijn de vereisten van de partners binnen een samenwerkingsverband?  
 

Alle organisaties mogen deelnemen aan een samenwerkingsverband. Maar alleen een mkb-
onderneming, brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds of werknemers- of 
werkgeversvereniging kan optreden als hoofdaanvrager. Een vereiste is dat er altijd ten minste 
twee mkb-ondernemingen onderdeel uitmaken van het samenwerkingsverband (vraag 2.1) 
 

7. Kan een brancheorganisatie ook een tegemoetkoming vragen voor het delen van opgeleverde 
producten aan niet-deelnemende partijen? 

 
Nee dat is niet toegestaan. In artikel 10 lid k ligt vast dat het initiatief niet bedoeld is voor 
commerciële doeleinden. Dit is in strijd met de SLIM-regeling. Als daar bij deze vraag geen 
sprake van is, dienen wel de baten meegenomen te worden in de begroting. Om niet er 
beschikking stellen of een kostendekkende vergoeding vragen zou eventueel wel kunnen.  

 

Kosten 

Wat gebeurt er als het budget wordt overschreden?  
 
De aanvragers die buiten het budget vallen (op volgorde van binnenkomst van een volledige 
aanvraag), komen dan niet meer in aanmerking voor een subsidie. Zij kunnen dan in het nieuwe 
tijdvak een aanvraag indienen.  

 
Overschreden kosten binnen de uitvoering van een SLIM-project: Er kan nooit meer subsidie 
worden verleend dan oorspronkelijk is aangegeven, dus de begrote kosten kunnen nooit 
overschreden worden. 
 

8. Zijn externe kosten alleen subsidiabel als deze worden gemaakt door het 
samenwerkingsverband (hoofdaanvragen en deelnemende partijen)? 
 
In artikel 12 lid 2 is bepaald dat alleen kosten die gemaakt en betaald zijn door de 
subsidieaanvrager, subsidiabel zijn. Dat betekent dat partijen buiten het samenwerkingsverband 
geen kosten kunnen inbrengen. De partijen in het samenwerkingsverband worden in de 



subsidiebeschikking genoemd als subsidieontvangers. Het samenwerkingsverband kan wel 
kosten maken ten behoeve van andere mkb-ondernemingen. Kort gezegd: nee, alle partijen 
binnen het samenwerkingsverband kunnen subsidiabele kosten maken. 
 

9. Kan je pas starten na toekenning of kunnen er ook subsidiabele kosten worden opgevoerd in 
de behandelperiode (met risico van niet toekennen)?  
 
De kosten zijn na 1 dag van toekenning subsidiabel. Voor die datum kunnen geen kosten worden 
opgevoerd. Dit om aanvragers te beschermen om niet al kosten te maken voordat de 
toekenning heeft plaatsgevonden.  
 

Machtigingen  

10. Is de schriftelijke machtiging van een intermediair ook vormvrij?  
 
Vormvrij: overeenkomsten die zowel mondeling als schriftelijk mogen worden gesloten.  
 
De samenwerkingsovereenkomst dient een schriftelijke machtiging te bevatten waaruit blijkt 
dat de hoofdaanvrager gemachtigd is andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten 
rechte te vertegenwoordigen.  
 
De subsidieaanvraag voor samenwerkingsverbanden bestaat dus ook uit een 
samenwerkingsovereenkomst die door alle partijen van de samenwerkingsverband is getekend, 
samen met een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is de 
andere partijen in het samenwerkingsverband in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dat wil 
zeggen, een intermediair kan, indien daarvoor gemachtigd, namens de aanvrager een aanvraag 
indienen.  

 

Aanvragen  

11. Hoe lang duurt de aanvraagprocedure?  
 
Voor de afhandeling van alle aanvragen in een tijdvak staat er een termijn van 18 weken. De 
behandelingstermijn per aanvraag hangt onder andere af van de kwaliteit en complexiteit van 
de aanvraag.  
 

12. Wat wordt er verstaan onder een onvolledige aanvraag en hoe werkt de aanvraagprocedure 
als er aanvullende vragen volgen op de indiening?  
 
Bij de toetsing van de aanvraag wordt er onder andere gekeken naar de kwaliteit en 
complexiteit van de aanvraag. Bij een onvolledige aanvraag betekent het dat er e.e.a. mist aan 
de gevraagde criteria. Voor een volledige aanvraag dien je in elk geval deze zaken in te dienen:  

- Mkb-verklaring: hierin verklaart u wat voor type bedrijf de onderneming betreft.  
Bij een samenwerkingsverband moeten alle mkb-bedrijven een verklaring tekenen.  
Deze moeten als één bestand worden geüpload.  

- De-minimisverklaring: bij een samenwerkingsverband moeten alle partners een 
verklaring tekenen. Deze moeten als één bestand worden geüpload.  



- Activiteitenplan: omschrijving van het plan 
- Begroting: waaruit de verdeling van de kosten tussen de partijen in het 

samenwerkingsverband volgt 
- Samenwerkingsovereenkomst: De samenwerkingsovereenkomst van het 

samenwerkingsverband moet ondertekend worden door alle partijen die onderdeel 
uitmaken van het samenwerkingsverband. Bij deze overeenkomst dient ook een 
schriftelijke machtiging te zijn waaruit blijkt dat de subsidieaanvrager gemachtigd is door 
de andere partijen om hen in en buiten rechte te vertegenwoordigen.  
 
Let op! De hoofdaanvrager is verantwoordelijk voor de administratievoorschriften van 
alle partijen in het samenwerkingsverband.  

 

Activiteiten 

Activiteit A 
13. Hoe geef je binnen een samenwerkingsverband invulling aan activiteit A ‘doorlichting van een 

onderneming, leidend tot ontwikkel- of opleidingsplan’?  
 
Als ondernemer kan je een subsidie aanvragen om een externe adviseur in te schakelen om je 
bedrijf door te laten lichten en een toekomstgericht  opleidings- en ontwikkelplan te maken, 
waar je bedrijf vervolgens direct mee aan de slag kan. Een scholings- en ontwikkelplan geeft 
inzicht in de huidige structuur van je bedrijf, de kennis en vaardigheden van je personeel en de 
(sectorale/regionale) omgeving waarin je bedrijf opereert. Een plan laat niet alleen de huidige 
stand van zaken zien, maar kijkt ook naar de gevolgen van trends zoals digitalisering, 
robotisering en technologisering. Hierbij is specifiek aandacht voor de verwachte benodigde 
kennis en vaardigheden van medewerkers. Het plan bevat een maatwerkadvies waar je bedrijf 
direct mee aan de slag kan. Je kunt zelf kiezen door welke deskundige je je bedrijf laat 
doorlichten. 

 

14. Kan elke partner binnen een samenwerkingsverband kosten opvoeren voor het doorlichten 
van een eigen onderneming? Hoe komt dan het aspect samenwerking hierin terug?  
 
Ja elke partner binnen een samenwerkingsverband kan kosten opvoeren voor het doorlichten 
van een eigen onderneming. Uit het activiteitenplan moet echter wel blijken dat de subsidie tot 
doel heeft de leercultuur in de mkb- ondernemingen te bevorderen. 

 

Activiteit B 
15. Wat houdt het € 700 loopbaanadvies in?  

 
De subsidie bedraagt 700 euro per afgerond loopbaan- of ontwikkeltraject.  
Aan een loopbaanadviseur hangen bepaalde eisen: De activiteiten, bedoeld in artikel 4, eerste 
lid, onderdeel b, worden uitgevoerd door een loopbaanadviseur, die: 

- Een mens- of organisatiegerichte opleiding heeft afgerond op minimaal hbo-niveau, of 
minimaal een hbo-opleiding in een andere richting heeft afgerond en aanvullende mens- 
of organisatiegerichte cursussen en trainingen heeft afgerond; 

- Minimaal drie jaar relevante werkervaring heeft; en 



- Verklaart zich te houden aan de gedragscode in bijlage II. 
- Een loopbaanadviseur wordt geacht aan de eisen in het eerste lid, onderdelen a en c, te 

hebben voldaan, wanneer hij is geregistreerd bij Noloc als Register 
Loopbaanprofessional. 

 

16. Mag je een samenwerkingsproject aanvragen onder activiteit B zonder dat er sprake is van 
een samenwerking tussen het mkb?  
 
Als er alleen voor activiteit B subsidie wordt gevraagd, ligt een samenwerkingsverband niet voor 
de hand. Dan kan onder de noemer mkb of grootbedrijf subsidie worden aangevraagd. 

 

Activiteit C 
17. Als een deel van de deelnemende partijen niet in aanmerking komt voor een subsidie, mogen 

zij dan wel inhoudelijk bijdragen aan bijvoorbeeld activiteit C (en daarin genoemd worden), 
zonder dat zij in de begroting worden meegenomen?  
 
Op het moment dat een partij niet in aanmerking komt voor een subsidie, mogen zij wel een 
bijdrage leveren zonder dat deze in de begroting worden meegenomen. In artikel 12 lid 2 is 
bepaald dat alleen kosten die gemaakt en betaald zijn door de subsidieaanvrager subsidiabel 
zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer  

Deze FAQ is samengesteld door het ondersteuningsteam SLIM (Katapult) en Uitvoering Van Beleid (UVB). Katapult is 
zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie. Zij kan echter niet garanderen dat deze 
informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website alsmede eventueel 
advies - per e-mail, via de telefoon of op pagina’s van deze website - geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt 
Katapult geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, 
noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het 
internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door 
Katapult of door u aan Katapult door middel van de website of anderszins langs elektronische weg. Op de website kunnen 
hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. 
Katapult is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden. 


