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In deze brochure wordt de relatie gelegd tussen een 
aantal doelgroepen en de activiteiten c.q. kosten 
waarvoor subsidies en fiscale mogelijkheden  
beschikbaar zijn. De doelgroepen zijn:
•	 Stagiairs	
•	 Werknemers
•	 Met	werkloosheid	bedreigde	werknemers
•	 Arbeidsgehandicapte	werknemers
•	 Personen	met	een	WW-uitkering
•	 	Personen	met	een	WAO-,	WAZ-,	WIA-	of	

Wajonguitkering

De subsidies zijn aan te vragen bij verschillende 
instanties. In deze brochure beperken we ons tot  
de	subsidies	die	lopen	via	het	A&O	Fonds	
Grafimediabranche	en	UWV.	Voor	de	fiscale	
mogelijkheden beperken we ons in deze brochure tot  
de	Wet	Vermindering	Afdracht	Onderwijs	en	de	
premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer en 
ouderen.

Generieke regelingen en 
sectorspecifieke regelingen

In deze subsidiegids maken we onderscheid tussen 
generieke regelingen en sectorspecifieke regelingen. 
Sectoren	waarvoor	we	regelingen	op	een	rijtje	gezet	
hebben	zijn:	podiumkunsten,	gaming,	film	&	televisie,	
grafimedia,	uitgeverij	&	journalistiek	en	media	&	
communicatie. In de inhoudsopgave vind je het 
totaaloverzicht.
 

Meer informatie

Meer	weten	over	de	regelingen	in	deze	subsidiegids?	
Wij	helpen	je	graag	verder!	
Neem contact op met onze binnendienst via 
+31 (0318) 53 91 11 of binnendienst@goc.nl  

GOC	voert	haar	activiteiten	uit	in	opdracht	van	onder	meer:	

leeswijzer
Voor u ligt de brochure met informatie over de diverse subsidies en fiscale 
mogelijkheden waar u als bedrijf gebruik van kunt maken. De brochure is 
door GOC en A&O Fonds Grafimediabranche samengesteld.
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Generieke 
regelingen

Doelgroep  Werkgevers van wie verschillende groepen werknemers scholing volgen:
 
   a. Beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg
	 	Werknemer	die	de	beroepspraktijkvorming	volgt	van	de	beroepsbegeleidende	

leerweg	(BBL).	Voor	deze	werknemers	is	de	afdrachtvermindering	onderwijs	in	2013	
€	2.700,--.	Maximale	afdrachtvermindering:	€	225,--	per	maand.

 b. AIO/OIO bij universiteit, NOWO of KNAW
	 	Werknemer	die	is	aangesteld	als	assistent	of	onderzoeker	in	opleiding	bij	een	

universiteit,	de	Nederlandse	Organisatie	voor	Wetenschappelijk	Onderzoek	
of	de	Koninklijke	Nederlandse	Academie	van	Wetenschappen.	Voor	deze	
werknemers	is	de	afdrachtvermindering	onderwijs	in	2013	€	2.728,--.	Maximale	
afdrachtvermindering:	€	227,33	per	maand.

  c. Werknemer die promotieonderzoek verricht
	 	Werknemer	van	een	privaatrechtelijke	rechtspersoon	of	TNO	die	promotieonderzoek	

verricht	met	een	loon	dat	overeenkomt	met	dat	van	een	AIO	of	promovendus.	Voor	
deze	werknemers	is	de	afdrachtvermindering	onderwijs	in	2013	€	2.728,--.	Maximale	
afdrachtvermindering:	€	227,33	per	maand.

1. Personeelssubsidies

1.1   Wet Vermindering Afdracht Onderwijs 2013  
(incl. Erkenning van Verworven Competenties (EVC))

De	Wet	Vermindering	Afdracht	loonbelasting	en	premie	volksverzekeringen	onderwijs,	kort	gezegd	de	WVA-
onderwijs,	is	een	fiscale	stimuleringsregeling	waarmee	u	als	werkgever	(veel)	geld	kunt	besparen.	U	kunt	namelijk	een	
aanzienlijke	vermindering	van	de	belasting-	en	premieafdracht	krijgen	voor	verschillende	groepen	werknemers	die	
scholing volgen. U hoeft dan minder loonheffing af te dragen. 

Hieronder	volgt	een	kort	overzicht	van	de	categorieën	waarop	WVA-onderwijs	van	toepassing	is,	mits	er	wordt	
voldaan aan de regelgeving:
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 d. Arbeid in het kader van initiële opleiding in het hbo
	 	Werknemer	die	in	het	kader	van	zijn	initiële	opleiding	aan	een	Hogeschool	

aansluitende arbeid verricht en werkzaam is in bepaalde aangewezen sectoren. 
Deze	werknemer	is	niet	ingeschreven	als	‘voltijd’	student,	maar	volgt	een	duale	
opleiding.	Voor	deze	werknemers	is	de	afdrachtvermindering	onderwijs	in	2013	 
€	2.700,--.	Maximale	afdrachtvermindering:	€	225,--	per	maand.

 e. Voormalig werkloze met scholing tot startkwalificatieniveau
	 	Werknemer	die	middels	een	in	het	CREBO-register	(Centraal	Register	

Beroepsopleidingen) erkende opleiding op startkwalificatieniveau wordt gebracht. 
Deze werknemer was voor indiensttreding werkloos en niet gekwalificeerd (geen 
startniveau).	Voor	deze	werknemers	is	de	afdrachtvermindering	onderwijs	in	2013	 
€	3.274,--.	Maximale	afdrachtvermindering:	€	272,83	per	maand.

 f. Leer-werktraject derde of vierde jaar basisberoepsgerichte leerweg vmbo
	 	Leerling	die	een	leer-	werktraject	in	het	derde	of	vierde	jaar	van	de	basisberoeps-

gerichte	leerweg	van	het	vmbo	volgt	bij	de	inhoudingsplichtige.	Voor	deze	
leerlingen	is	de	afdrachtvermindering	onderwijs	in	2013	€	2.728,--.	Maximale	
afdrachtvermindering:	€	227,33	per	maand.

 g. Stage beroepsopleiding in beroepsopleidende leerweg mbo-niveau 1 of 2
	 	Stagiair	die	stage	loopt	in	het	kader	van	een	beroepsopleiding	in	de	beroeps-

opleidende	leerweg	op	mbo-niveau	1	of	2.	Voor	deze	stagiairs	is	de	afdracht-
vermindering	onderwijs	in	2013	€	1.297,--.	Maximale	afdrachtvermindering	 
€	108,08	per	maand.

 h. Werknemer die een EVC-procedure volgt
	 	Definitie:	Werknemer	die	een	EVC-procedure	volgt,	waarvoor	een	

verklaring	is	afgegeven	door	een	daarvoor	aangewezen	instantie.	Maximale	
afdrachtvermindering	€	327,--	per	procedure.

Openstelling regeling	 	U	kunt	WVA-Onderwijs	met	vijf	jaar	terugwerkende	kracht	aanvragen	bij	de	
Belastingdienst via een correctiebericht. 
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1.2 Mobiliteitsactiviteiten C3 werkt!

Passend	werk	voor	individuele	professionals	in	de	creatieve	industrie.	Dat	is	waar	C3	werkt!	zich	voor	inzet.	
We	begeleiden	onze	kandidaten	via	de	kortste	weg	naar	werk,	binnen	of	buiten	de	creatieve	industrie.	Ook	op	
het	gebied	van	duurzame	inzetbaarheid	kan	C3	werkt!	u	verder	helpen.	En	betaalt	u	mee	aan	het	garantiefonds?	
Dan	kunt	u	tegen	gereduceerde	tarieven	gebruik	kunnen	maken	van	de	dienstverlening	van	C3	werkt!

Duurzame inzetbaarheid
De	voortdurende	verandering	van	branches,	bedrijven	en	beroepen	vraagt	om	medewerkers	die	bijblijven,	hun	
kennis	up	to	date	houden	en	goed	gemotiveerd	zijn.	Voor	zowel	medewerker	als	werkgever	betekent	dit	investeren	
in	leven	lang	leren	en	personeelsontwikkeling.	Afhankelijk	van	de	situatie	biedt	C3	werkt!	diverse	tools,	zoals	de	
online	HRDeveloper,	maar	ook	bieden	we	volledige	ontwikkelingstrajecten	in-company	en	op	maat.

De kortste weg van werk naar werk
Recessie?	Nieuwe	koers?	Dreigend	faillissement?	Reorganisatie?	Personele	inkrimping?	Soms	zijn	ontslagen	
onvermijdelijk. De werkgever heeft dan de belangrijke zorg om medewerkers snel en goed ergens anders aan het 
werk	te	helpen.	C3	werkt!	helpt	u	verder	en	ontzorgt.	We	hebben	ruime	ervaring	in	het	begeleiden	van	mensen	naar	
nieuw	werk	en	daarin	een	slagingspercentage	van	gemiddeld	75%.	Wij	kunnen	snel	handelen	en	beschikken	over	
diverse trajecten die we kunnen aanpassen aan de behoefte van de kandidaat.

Altijd over goede medewerkers beschikken?
Voldoende	goed	gekwalificeerde	medewerkers	die	jouw	bedrijf	draaiend	houden;	nu	en	in	de	toekomst.	C3	werkt!	
helpt met:
•	 Vacaturevervulling
•	 Hulp	bij	het	vinden	van	een	geschikte	leerling	nabewerker	of	drukker

Meer weten?
Kijk eens op www.C3werkt.nl 	of	neem	contact	met	ons	op	via	+31	(0)318	53	91	39	of	info@C3werkt.nl.	

En betaalt u mee aan het garantiefonds? 
Dan kunt u tegen gereduceerde tarieven gebruik

maken van de dienstverlening van C3 werkt!
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Doelgroep	 Werkgevers	die	een	arbeidsgehandicapte	werknemer	in	dienst	nemen.

Soort project	 	Wanneer	een	arbeidsgehandicapte	ziek	wordt,	dient	de	werkgever	ten	minste	70%	van	
het	loon	van	de	werknemer	twee	jaar	door	te	betalen.	In	het	kader	van	de	no-risk	polis	
kan	de	zieke	werknemer	of	de	werkgever	ziekengeld	ontvangen	van	het	UWV.

Belangrijkste voorwaarden	 	De	no-risk	polis	is	in	principe	vijf	jaar	geldig,	maar	kan	worden	verlengd	wanneer	
sprake	is	van	een	verhoogd	gezondheidsrisico	van	de	werknemer.	Voor	werknemers	
met	een	Wajong-uitkering	of	die	in	het	verleden	een	Wajong-uitkering	hebben	
gehad,	blijft	de	no-risk	polis	onbeperkt	geldig.

Beoordelingscriteria	 Een	werknemer	valt	onder	de	no-risk	polis	in	de	volgende	gevallen:
	 	•	 	De	werknemer	had	een	WIA-,	WAO-,	WAZ-	of	Wajong-uitkering	en	is	weer	aan	 

het	werk	gegaan,	of	werkt	gedeeltelijk	naast	deze	uitkering.
	 •	 	De	werknemer	is	minder	dan	35%	arbeidsongeschikt	en	krijgt	daarom	geen	WIA-

uitkering en gaat binnen vijf jaar aan het werk.
	 •	 	De	werknemer	heeft	een	aanbeveling	om	te	gaan	werken	bij	een	bedrijf	in	de	

sociale werkvoorziening.
	 •	 	UWV	heeft	aangegeven	dat	het	voor	de	werknemer	door	zijn	ziekte	of	handicap	

moeilijker is een baan te vinden of bepaald werk te doen.

Subsidie	 	De	werkgever	betaalt	gedurende	twee	jaar	ten	minste	70%	van	het	loon	van	de	
arbeidsgehandicapte	werknemer	door	wanneer	deze	ziek	wordt.	Het	UWV	betaalt	bij	
ziekte van de werknemer ziekengeld aan de werkgever.

Subsidiabele kosten	 	In	het	kader	van	de	no-risk	polis	kan	de	zieke	werknemer	of	de	werkgever	ziekengeld	
ontvangen	van	UWV.	De	werkgever	mag	het	ziekengeld	van	het	te	betalen	loon	
aftrekken	en	betaalt	hierdoor	minder	loon.	Wanneer	de	zieke	werknemer	na	twee	jaar	
recht	heeft	op	een	WIA-uitkering,	dan	wordt	deze	uitkering	niet	doorberekend	aan	de	
werkgever	via	de	gedifferentieerde	premie	WGA.	In	het	geval	de	werknemer	hinder	
ondervindt	van	een	reeds	bestaande	handicap	of	beperking,	dan	kan	vervroegd	een	
herziening	van	de	WAO-,	WAZ-	of	Wajong-uitkering	worden	aangevraagd.

Openstelling regeling	 	U	hoeft	de	Ziektewetuitkering	niet	apart	aan	te	vragen.	U	kunt	de	werknemer	uiterlijk	
de	vierde	ziektedag	ziek	melden	bij	UWV.	Werkgevers	kunnen	de	Ziektewetuitkering	
aan	zichzelf	laten	uitbetalen	of	rechtstreeks	aan	de	werknemer.	Wanneer	u	ervoor	kiest	
de	Ziektewetuitkering	aan	uzelf	te	laten	uitbetalen,	dan	betaalt	u	deze	door	aan	de	
werknemer.	Uw	plicht	om	het	loon	van	een	zieke	werknemer	door	te	betalen	blijft,	maar	
alleen	voor	zover	het	bedrag	dat	u	moet	doorbetalen	hoger	is	dan	de	Ziektewetuitkering.

1.3 No-risk polis

In	het	geval	een	werkgever	een	arbeidsgehandicapte	werknemer	in	dienst	neemt,	loopt	de	werkgever	een	zeker	
financieel risico. In het geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid moet de werkgever namelijk loon doorbetalen of een 
hogere	WAO-	of	WIA-premie	betalen.	De	no-risk	polis	heeft	als	doel	om	deze	risico’s	voor	de	werkgever	te	beperken.
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Doelgroep	 	Werkgevers	die	kosten	maken	voor	voorzieningen	voor	een	arbeidsgehandicapte	
werknemer kunnen hiervoor een subsidie krijgen.

Soort project Niet-meeneembare	voorzieningen	voor	arbeidsgehandicapte	werknemers.

Belangrijkste voorwaarden Voorwaarden	om	voor	deze	subsidie	in	aanmerking	te	komen	zijn:
	 •	 De	dienstbetrekking	moet	een	duur	hebben	van	minimaal	zes	maanden.
	 •	 	Het	gaat	om	niet-meeneembare	voorzieningen	(voor	meeneembare	

voorzieningen kan de werknemer zelf een aanvraag doen).

Beoordelingscriteria	 	In	het	geval	de	werknemer	volgens	de	WIA	is	beoordeeld	als	zijnde	minder	dan	
35%	arbeidsongeschikt	en	de	werkgever	ontvangt	geen	premiekorting,	dan	kan	het	
volledige bedrag van de investeringen worden vergoed. Dit wordt per geval bepaald.

Subsidie  De	hoogte	van	de	subsidie	is	afhankelijk	van	de	gemaakte	kosten.	Als	de	kosten	
meer	dan	€	22.689,--	bedragen,	wordt	rekening	gehouden	met	eventuele	
waardevermeerderingen die de werkgever krijgt door de aanpassingen. 

Subsidiabele kosten De kosten moeten betrekking hebben op:
	 •	 Een	noodzakelijke	aanpassing	van	de	werkplek.
	 •	 De	aanschaf	van	noodzakelijke	hulpmiddelen.
	 •	 De	noodzakelijke	aanpassing	en	inrichting	van	het	bedrijf.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	worden	ingediend	bij	de	afdeling	Voorzieningen	van	het	UWV-
kantoor van de woonplaats van de werknemer.

1.4 Werkgeverssubsidie voorzieningen arbeidsgehandicapten

Wanneer	een	werkgever	kosten	maakt	voor	voorzieningen	ten	behoeve	van	een	arbeids	gehandicapte	werknemer,	
dan	kan	deze	hiervoor	een	subsidie	krijgen.	Het	gaat	om	noodzakelijke	aanpassingen,	hulpmiddelen	op	de	werkplek	
of kosten die voortvloeien uit de aanpassing en inrichting van het bedrijf van de werkgever. Het moet gaan om 
niet-meeneembare	voorzieningen.

8

Subsidie beschikbaar voor niet-meeneembare 
voorzieningen ten behoeve van een 

arbeidsgehandicapte werknemer.
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Doelgroep	 Werkgevers	die	een	arbeidsgehandicapte	werknemer	in	dienst	hebben.

Soort project  Een	werkgever	die	een	arbeidsgehandicapte	werknemer	in	dienst	heeft,	kan	
recht hebben op loondispensatie. Dit houdt in dat de werkgever minder dan het 
minimumloon mag betalen

Belangrijkste voorwaarden	 Voor	loondispensatie	gelden	de	volgende	voorwaarden:
	 •	 De	mindere	prestatie	is	aantoonbaar	en	te	herleiden	naar	de	ziekte	of	handicap.
	 •	 	De	duur	van	de	loondispensatie	bedraagt	een	half	jaar	tot	vijf	jaar,	met	de	

mogelijkheid op verlenging.
	 •	 Overheids-	en	onderwijsinstellingen	kunnen	hiervan	geen	gebruikmaken.
	 •	 De	werknemer	is	jonger	dan	18	jaar	of	heeft	een	Wajong-uitkering.

Beoordelingscriteria Bij de beoordeling van de loondispensatie worden twee onderzoeken ingesteld:
	 •	 	Ten	eerste	een	arbeidskundig	onderzoek,	waarin	wordt	onderzocht	in	hoeverre	

de	betreffende	werkgever	minder	presteert	in	een	bepaalde	functie	dan	een	niet-
arbeidsgehandicapte werknemer. 

	 •	 	Vervolgens	wordt	de	arbeidsgehandicapte	werknemer	medisch	onderzocht	om	te	
kunnen vaststellen of een ziekte of gebrek de oorzaak is van de mindere prestatie.

Subsidie	 	De	loondispensatie	kan	worden	gegeven	voor	maximaal	vijf	jaar.	De	werkgever	
kan	gebruik	maken	van	deze	dispensatie	vanaf	de	eerste	van	de	maand,	waarin	
de	aanvraag	is	gedaan.	Als	te	verwachten	is	dat	de	werknemer	op	korte	termijn	
vooruitgang	zal	boeken,	zal	de	loondispensatie	voor	kortere	duur	worden	verleend,	
maar niet korter dan voor zes maanden. De uiteindelijke duur wordt per geval 
bepaald	door	het	UWV	en	kan	worden	verlengd	nadat	een	nieuw	onderzoek	heeft	
plaatsgevonden.

Subsidiabele kosten  Loondispensatie houdt in dat de werkgever minder dan het minimumloon mag 
betalen.

Openstelling regeling	 Loondispensatie	wordt	aangevraagd	bij	UWV.

1.5 Loondispensatie arbeidsgehandicapten

Een	werkgever	die	een	arbeidsgehandicapte	werknemer	in	dienst	heeft,	kan	recht	hebben	op	een	loon	dispensatie.	
Dit houdt in dat de werkgever minder dan het minimumloon mag betalen. De werkgever kan van deze regeling 
gebruik maken wanneer een arbeids gehandicapte werknemer door zijn ziekte of handicap aantoonbaar minder 
presteert.	Het	gaat	hierbij	om	een	werknemer	met	een	Wajong-uitkering	en	om	personen	die	jonger	zijn	dan	18	jaar	
en beperkingen hebben.



10

Doelgroep  Deze premiekorting kan worden toegepast op de werknemer die op de dag van 
aanvang van de dienstbetrekking:

	 •	 	Een	WIA-,	WAZ-,	WAO-	of	Wajong-uitkering	heeft	(gehad).
	 •	 Geen	recht	op	WIA	heeft	omdat	hij	minder	dan	35%	arbeidsongeschikt	is.
	 •	 Een	aanbeveling	heeft	om	te	werken	in	de	sociale	werkvoorziening.
	 •	 	Volgens	UWV	Werkbedrijf	door	zijn	ziekte	of	handicap	moeilijker	werk	kan	vinden	

of minder makkelijk werkzaamheden kan uitvoeren.

Soort project	 Premiekorting	middels	de	loonaangifte.

Belangrijkste voorwaarden De korting geldt:
	 •	 	bij	indiensttreding	voor	zolang	de	dienstbetrekking	duurt,	maar	hoogstens	

gedurende drie jaar
	 •	 	bij	behoud	van	eigen	functie	voor	zolang	de	dienstbetrekking	duurt,	maar	ten	

hoogste gedurende één jaar
	 •	 	bij	herplaatsing	in	een	nieuwe	functie	bij	de	eigen	werkgever	voor	zolang	de	

dienstbetrekking	duurt,	maar	ten	hoogste	gedurende	één	jaar
	 •	 	als	het	dienstverband	minder	dan	drie	maanden	is	onderbroken,	dan	wordt	de	

dienstbetrekking geacht niet te zijn onderbroken. De korting kan in deze situatie 
ook worden toegepast.

Subsidie / premiekorting	 •	 	De	korting	kan	oplopen	tot	€	7.000,--	op	jaarbasis	per	werknemer	bij	een	
werkweek	van	ten	minste	36	uur.	Als	de	werknemer	minder	dan	36	uur	per	week	
werkt,	wordt	de	premiekorting	tijdsevenredig	verlaagd.	

	 •	 	Voor	jonggehandicapte	werknemers	waarvoor	u	loondispensatie	ontvangt,	
bedraagt	de	premiekorting	maximaal	€	3.500,--	(bij	een	werkweek	van	tenminste	
36	uur).

	 •	 	U	heeft	geen	recht	op	premiekorting	voor	dienstbetrekkingen	die	in	het	kader	van	
de	Wet	sociale	werkvoorziening	volledig	gesubsidieerd	zijn.

Openstelling regeling De werkgever kan de kortingen zelf toepassen op de loonaangifte.

1.6 Premiekorting arbeidsgehandicapten

Werkgevers	die	een	arbeidsgehandicapte	werknemer	in	dienst	nemen	of	in	dienst	houden,	kunnen	gebruik	maken	
van de premiekorting op de arbeids ongeschiktheids premies en werkloosheidspremies.
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Doelgroep  Werkgevers	die	personen	in	dienst	willen	nemen,	die	gebruik	maken	van	een	WAO-,	
WIA-,	WAZ-,	Wajong-	of	WW-uitkering.

Soort project Proefplaatsing.

Belangrijkste voorwaarde	 Voorwaarden	voor	de	proefplaatsing:
	 •	 	De	werkgever	ondertekent	een	intentieverklaring	waarin	hij	aangeeft	een	

dienstverband van minimaal een half jaar aan te bieden wanneer de proef slaagt.
	 •	 De	proeftijd	duurt	maximaal	twee	maanden.
	 •	 	Voor	een	werkloze	werknemer	geldt	dat	deze	minimaal	zes	maanden	werkloos	is	

geweest.
	 •	 	De	werknemer	mag	niet	eerder	onbeloond	op	een	proefplaats	werkzaamheden	

hebben verricht bij de betreffende werkgever.
	 •	 	De	werkgever	is	verplicht	om	een	aansprakelijkheid-	en	ongevallenverzekering	

voor de werknemer af te sluiten.

Subsidie  Bij een proefplaatsing hoeft de werkgever twee maanden lang geen loon te betalen. 
De werknemer blijft deze periode recht houden op zijn uitkering.

Openstelling regeling	 De	mogelijkheid	tot	proefplaatsing	wordt	aangevraagd	bij	UWV.

1.7 Proefplaatsing arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen

Wanneer	een	werkgever	een	arbeidsgehandicapte	of	langdurig	werkloze	in	dienst	wil	nemen,	maar	er	bestaan	
twijfels	over	het	feit	of	hij	of	zij	de	werkzaamheden	wel	aankan,	dan	kan	de	werkgever	gebruik	maken	van	een	
proefplaatsing.

Proefplaatsing voor 
maximaal twee maanden 
met behoud van uitkering. 



Doelgroep  Deze premiekorting kan worden toegepast op de werknemer die op de dag van 
aanvang van de dienstbetrekking 50 jaar of ouder is en die tot dat moment een 
uitkering	had.	Dat	kan	een	WW-,	WAO-,	WAZ-,	WIA-,	Wajong-,	WWB-,	IOAW-,	
IOAZ-	of	WIK-uitkering	zijn.

Soort project	 Premiekorting	middels	loonaangifte.

Belangrijkste voorwaarden	 	Om	premiekorting	te	krijgen,	heeft	u	voor	medewerkers	van	50	tot	62	jaar	een	
doelgroepverklaring	van	het	UWV	nodig.	In	deze	verklaring	staat	dat	de	werknemer	
een uitkering had op de dag vóór hij in dienst kwam. Krijgt uw werknemer een 
uitkering	van	een	andere	organisatie	dan	UWV?	Dan	moet	hij	contact	opnemen	met	
de organisatie die de uitkering betaalt.

Premiekorting  De	korting	op	de	premies	van	deze	werknemer	kan	oplopen	tot	€	7.000,--	per	jaar.	
Deze	korting	krijgt	u	zolang	deze	werknemer	bij	u	in	dienst	is,	maar	maximaal	3	jaar.

Openstelling regeling De werkgever kan de kortingen zelf toepassen op de loonaangifte.

1.8 Premiekorting ouderen

Werkgevers	die	een	oudere	werknemer	in	dienst	hebben	of	in	dienst	nemen,	kunnen	gebruik	maken	van	de	
premiekorting op de arbeidsongeschiktheidspremies en werkloosheidpremies.

beeld: Afra Klinkenberg

 De korting op de 
premies van deze 

werknemer kan 
oplopen tot 
€ 7.000,-- 

per jaar. 

12



13

Doelgroep Bedrijven die een BBL leerling in dienst nemen.

Soort project	 	Stimuleringsmaatregel	die	de	praktijkopleider	en	leerling	ondersteunen	bij	het	
realiseren van de praktijkopleiding.

Belangrijkste voorwaarden	 •	 Iedere	leerling	die	voor	het	eerst	een	BBL-opleiding	volgt.
	 •	 Het	betreft	leerlingen	voor	de	opleiding	printmedia	(drukken	en	nabewerken).
	 •	 Het	leerbedrijf	draagt	financieel	bij	aan	het	A&O	Fonds	Grafimediabranche.
	 •	 De	leerling	is	na	afloop	van	de	proeftijd	nog	in	dienst	bij	het	leerbedrijf.

Beoordelingscriteria	 •	 Het	leerbedrijf	moet	erkend	zijn.
	 •	 Er	moet	een	leer-/arbeidsovereenkomst	zijn	afgesloten.
	 •	 Bedrijven	die	nog	niet	erkend	leerbedrijf	zijn,	kunnen	zich	aanmelden	via	www.goc.nl.

Subsidie	 •	 €	1.750,--	stimuleringspremie	voor	het	leerbedrijf.
	 •	 	Op	de	reguliere	opleiding	professioneel	praktijkopleider.	(Op	de	cursuskosten	van	 

€	780,--	ontvangen	alle	bedrijven	in	de	creatieve	industrie	een	subsidie	van	 
€	595,--.	Over	het	restbedrag	van	€	195,--	geeft	het	A&O	Fonds	nog	een	
aanvullende	subsidie,	waardoor	het	totaalbedrag	aan	subsidies	gelijk	is	aan	de	kosten	
van de training.)

	 •	 	In	aansluiting	op	de	reguliere	opleiding	praktijkopleider	wordt	er	op	actuele	thema	’s 
een aantal malen per jaar een workshop georganiseerd. De kosten van deze 
workshop	bedragen	€	240,--.	De	subsidie	is	gelijk	aan	de	kosten	van	de	workshop.	
Meer	informatie	hierover	vindt	u	op	www.goc.nl.

	 •	 	Extra	ondersteuningsbezoek	voor	praktijkopleiders	voor	feedback,	praktische	tips	
en/of	uitleg	over	competentiegericht	beroepsonderwijs.	De	kosten	van	een	bezoek	
bedragen	€	300,--.	De	subsidie	is	gelijk	aan	de	kosten	van	het	bezoek.

	 •	 	In	leerbedrijven	is	niet	altijd	genoeg	tijd	of	ruimte	om	een	leerling	bepaalde	
kwaliteiten	te	laten	ontwikkelen.	Of	de	leerling	heeft	op	een	specifiek	onderwerp	
extra	oefening	nodig.	In	die	gevallen	worden	door	GOC	eendaagse	trainingen	voor	
leerlingen	georganiseerd.	De	prijs	voor	een	cursusdag	bedraagt	€	480,--.	 
De subsidie is gelijk aan de kosten van de training.

Openstelling regeling   Het aanvragen van de Leerlingpremie kan via een aanvraagformulier dat te vinden  
is op www.grafimediabranche.nl   Daar zijn ook de verdere voorwaarden te vinden.

1.9 Stimuleringspremie voor instroom in BBL printmedia

De komende jaren voorzien we een tekort aan drukkers en nabewerkers. Het aantal leerlingen in deze 
beroepsgroepen is aanzienlijk afgenomen en niet voldoende om de uitstroom aan oudere werknemers op te 
vangen.	Een	goede	mogelijkheid	om	geschikt	personeel	te	vinden,	is	om	deze	zelf	op	te	leiden	binnen	het	bedrijf.	
A&O	Fonds	Grafimediabranche	ondersteunt	bedrijven	hierbij	door	het	verstrekken	van	een	eenmalige	
stimuleringspremie	per	BBL	leerling.	De	praktijkopleider	begeleidt,	coacht	en	beoordeelt	BBL-leerlingen	en	 
stagiairs in het bedrijf. Hij organiseert de praktijkopleiding van leerlingen en ziet erop toe dat de leerlingen voldoende 
aan	hun	opleiding	toekomen.	In	dit	kader	heeft	het	A&O	Fonds	Grafimediabranche	in	samen	werking	met	GOC	
(brancheorganisatie in de Grafimedia) aanvullende maatregelen ontwikkeld die de praktijk opleider en leerling 
ondersteunen bij het realiseren van de praktijkopleiding. 
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Doelgroepen	 	Een	uitkeringsgerechtigde	is	iemand	die	bij	het	UWW	als	werkzoekende	is	
geregistreerd en direct voor indiensttreding recht had op één van de volgende 
uitkeringen of inkomensvoorzieningen of op arbeidsondersteuning:

	 •  Werkloosheidsuitkering	(WW,	IOW);	hieronder	valt	ook	een	uitkering	waarmee	
UWV	de	verplichting	van	een	betalingsonmachtige	werkgever	overneemt.

	 •	 Arbeidsongeschiktheidsuitkering	(WAO,	WIA,	Wet	Wajong,	Waz).
	 •	 Bijstandsuitkering	(Wwb,	IOAW,	IOAZ).
	 •	 Uitkering	op	grond	van	de	Toeslagenwet.
	 •	 Inkomensvoorziening	op	grond	van	de	Wet	Wajong	of	de	WIJ.
	 •	 Arbeidsondersteuning	op	grond	van	de	Wet	Wajong.
	 •	 	Uitkering	op	grond	van	vergelijkbare	regelingen	of	een	combinatie	van	deze	

regelingen.

Soort project  Het gedurende een korte periode werknemers in dienst nemen die werkzoekend zijn.

Belangrijkste voorwaarden	 	Als	u	een	uitkeringsgerechtigde	in	dienst	neemt,	kunt	u	voor	die	werknemer	
vrijstelling vragen voor de afdracht van premies werknemersverzekeringen. U moet 
dan onder andere aan de volgende voorwaarden voldoen:

	 •	 	U	neemt	de	uitkeringsgerechtigde	in	dienst	voor	niet	meer	dan	6	aaneengesloten	
weken.

	 •	 	De	uitkeringsgerechtigde	heeft	in	het	kalenderjaar	niet	eerder	bij	u	in	
dienstbetrekking gewerkt.

	 •	 	U	of	een	andere	werkgever	heeft	voor	de	uitkeringsgerechtigde	niet	eerder	in	het	
kalenderjaar de premievrijstelling marginale arbeid toegepast.

Subsidie	 	Vrijstelling	voor	de	afdracht	van	premies	werknemersverzekeringen.

Openstelling regeling  U dient het verzoek voor de vrijstelling in bij de Belastingdienst vóór het einde van 
de dienstbetrekking. 

1.10 Premievrijstelling marginale arbeid

De overheid stimuleert werkgevers met fiscale prikkels om gedurende een korte periode werknemers in dienst te 
nemen	die	werkzoekend	zijn.	Als	u	een	uitkeringsgerechtigde	in	dienst	neemt,	kunt	u	voor	die	werknemer	vrijstelling	
aanvragen voor de premies werknemersverzekeringen.  

De overheid stimuleert werkgevers met fiscale 
prikkels om gedurende een korte periode werknemers 

in dienst te nemen die werkzoekend zijn.
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1.11 Premievrijstelling oudere werknemers

Een	van	de	manieren	om	werkgevers	te	stimuleren	oudere	werknemers	(tot	62	jaar)	in	dienst	te	houden,	 
is door het geven van fiscale prikkels. Bijvoorbeeld door het geven van een premievrijstelling op de premies 
werknemersverzekeringen.

Doelgroep	 Oudere	werknemers	(tot	62	jaar).

Soort project	 Stimuleringsmaatregel	om	oudere	werknemers	(tot	62	jaar)	in	dienst	te	houden.

Belangrijkste voorwaarden	 	In	2008	had	u	recht	op	vrijstelling	van	de	basispremie	WAO/WIA	voor	de	volgende	
oudere werknemers:

	 •	 	werknemers	die	50	jaar	of	ouder	waren	op	het	moment	dat	ze	bij	u	in	dienst	traden
	 •	 	werknemers	die	op	1	januari	2008	bij	u	in	dienst	waren	en	op	die	datum	54,5	jaar	

of ouder waren. 

	 	In	de	periode	1	januari	2009	tot	1	januari	2013	is	deze	premievrijstelling	voor	oudere	
werknemers	vervangen	door	de	premiekorting	voor	oudere	werknemers.	Per	1	
januari	2013	is	de	premiekorting	voor	het	in	dienst	hebben	van	werknemers	van	 
62	jaar	of	ouder	vervallen.

	 Premievrijstelling	tot	62	jaar
	 	Wanneer	u	de	premievrijstelling	in	2008	toepaste	voor	een	werknemer	en	deze	

werknemer	op	1	januari	2013	59,5	jaar	of	ouder	is,	dan	mag	u	de	premievrijstelling	
ook	in	2013	blijven	toepassen.	De	werknemer	moet	dan	nog	steeds	bij	u	in	dienst	
zijn	en	nog	geen	62	jaar	zijn.

	 	Voor	werknemers	voor	wie	u	nog	recht	hebt	op	premievrijstelling,	hoeft	u	geen	
basispremie	WAO/WIA	te	berekenen.	U	vult	in	de	aangifte	loonheffingen	ook	geen	
premieloon	WAO/WIA	in.	U	moet	wel	de	gedifferentieerde	WGA-premie	berekenen	
plus het bijbehorende premieloon.

	 Werknemer	wordt	62	jaar
	 	Vanaf	de	eerste	dag	van	het	aangiftetijdvak	waarin	de	werknemer	62	jaar	wordt,	 

past u niet meer de premievrijstelling oudere werknemers toe.

Subsidie	 Premievrijstelling	op	de	premies	werknemersverzekeringen.	

Openstelling regeling U kunt de vrijstelling zelf toepassen op uw loonaangifte.
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Doelgroepen	 WBSO	kan	worden	aangevraagd	door:
	 •	 	Ondernemers	die	hun	werknemers	speur-	en	ontwikkelingswerk	(S&O)	laten	

verrichten.
	 •	 	Niet-ondernemers	die	S&O	verrichten	in	opdracht	en	voor	rekening	van	

een Nederlandse onderneming (bijvoorbeeld een onderzoeksinstelling die 
contractresearch verricht). 

	 •	 Zelfstandigen	die	zelf	S&O	verrichten.

Soort projecten	 •	 Technisch-wetenschappelijke	onderzoeksprojecten.
	 •	 Technische	ontwikkelingsprojecten.
	 •	 Technisch	haalbaarheidsonderzoek.
	 •	 Technisch	onderzoek.

Belangrijkste voorwaarden	 	S&O-activiteiten	moeten	door	in	Nederland	wonende	werknemers	worden	
uitgevoerd	in	de	EU,	specifiek	ten	behoeve	van	de	onderneming	in	Nederland.

Beoordelingscriteria  De projecten hoeven slechts technisch nieuw te zijn voor de aanvrager. Belangrijk 
is	dat	de	technische	nieuwheid	van	het	te	ontwikkelen	product,	proces	of	
programmatuur	wordt	aangetoond,	waarbij	gekeken	wordt	of	sprake	is	van	een	
nieuw technisch werkingsprincipe.

Subsidie	 De	subsidie	vergoedt	een	deel	van	de	loonkosten	voor	S&O	door:
	 •	 	een	vermindering	van	af	te	dragen	loonbelasting	en	premie	voor	de	

volksverzekering	over	de	uitgevoerde	S&O-uren	of
	 •	 een	verhoging	van	de	zelfstandigenaftrek	via	de	inkomstenbelasting

	 Voor	starters	geldt	een	extra	vermindering	of	een	extra	aftrek.

	 Het	gaat	in	2013	om	de	volgende	percentages	en	bedragen:
	 •	 38%	van	de	eerste	€	200.000	aan	S&O-loon
	 •	 50%	van	de	eerste	€	200.000	aan	S&O-loon	voor	starters
	 •	 14%	over	de	resterende	loonsom	(groter	dan	€	200.000)
	 •	 de	aftrek	voor	zelfstandigen	(wanneer	ze	in	een	kalenderjaar	ten	minste
	 	 	500	uren	aan	S&O	besteden)	blijft	in	2013	€	12.310	en	de	extra	aftrek	voor	

startende	zelfstandigen	blijft	€	6.157de	maximale	afdrachtvermindering	per	fiscale	
eenheid	is	€	14	miljoen

	 •	 het	totale	S&O-budget	in	2013	bedraagt	€	743	miljoen.

2. Innovatie

2.1 Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen  
  (WBSO 2013)

De	WBSO	regeling	is	bedoeld	om	ondernemingen	te	stimuleren	op	het	gebied	van	technologische	innovatie.	 
De	WBSO	levert	u	belastingvoordeel	op	als	u	loonkosten	kunt	toeschrijven	aan	R&D	(Research	&	Development)



Subsidiabele kosten	 In	aanmerking	komen	de	loonkosten	voor	S&O-activiteiten.	

Openstelling regeling	 	De	periode	waarvoor	een	S&O-verklaring	kan	worden	aangevraagd	is	minimaal	
drie	en	maximaal	zes	maanden	(onder	voorwaarden	één	jaar)	en	er	zijn	maximaal	
drie	aanvraagmomenten	per	jaar.	Aanvragen	moeten	bij	Agentschap	NL	te	Zwolle	
worden ingediend.

beeld: Roy Korpel

Voor starters 
geldt een extra 
vermindering  
of een extra 

aftrek.
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Doelgroepen	 De	RDA	staat	open	voor	alle	bedrijven	en	organisaties	die:	
	 •	 Vennootschapsbelasting	(Vpb)-	of	inkomstenbelastingplichtig	(IB)	zijn.
	 •	 Investeren	in	R&D.
	 •	 	Beschikken	over	een	S&O-verklaring	voor	door	henzelf	verricht	Speur-	en	

Ontwikkelingswerk	(WBSO).

Soort project	 	De	RDA	sluit	nauw	aan	bij	de	uitvoeringspraktijk	van	de	WBSO.	Ondernemers	
kunnen	door	gebruik	te	maken	van	de	WBSO	een	tegemoetkoming	krijgen	in	de	
loonkosten	voor	speur-	en	ontwikkelingswerk.	De	RDA	echter	biedt	een	aftrekpost	
voor de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor andere kosten 
en	uitgaven	voor	speur-	en	ontwikkelingswerk.

Belangrijkste voorwaarden	 •	 	Bedrijven	en	organisaties	die	van	plan	zijn	speur-	en	ontwikkelingswerk	te	
verrichten,	kunnen	een	RDA-beschikking	aanvragen.

	 •	 De	aanvraag	wordt	tegelijk	ingediend	met	de	WBSO-aanvraag.	
	 •	 	R&D-kosten	en	-uitgaven	die	direct	aan	R&D	toerekenbaar	zijn,	met	uitzondering	

van	R&D-loonkosten,	kunt	u	voor	de	RDA	opvoeren.	De	op	te	voeren	kosten	en	
uitgaven	vormen	de	RDA-grondslag.

	 •	 Een	uitgave	kan	slechts	in	één	RDA-beschikking		worden	opgenomen.

Subsidie	 	De	RDA	is	een	extra	fiscale	aftrekmogelijkheid.	Voor	2013	bedraagt	het	RDA-
percentage	54%.	Bij	25%	Vpb	betekent	dat	een	netto	voordeel	van	13,5%	van	
de	RDA-grondslag.	De	hoofdregel	bij	het	bepalen	van	de	RDA-grondslag	zijn	de	
werkelijke	kosten	en	uitgaven.	Voor	aanvragers	die	per	maand	gemiddeld	minder	 
dan	150	S&O-uren	realiseren,	geldt	een	forfait	van	€	15,--	per	S&O-uur.

2.2 Research & Development Aftrek (RDA)

Met	de	op	1	januari	2012	geïntroduceerde	nieuwe	fiscale	innovatiesubsidie	RDA	is	er	een	extra	aftrekpost,	gericht	op	
exploitatie	en	investeringskosten	van	Research	&	Development,	bijgekomen.	Voor	deze	nieuwe	aftrekmogelijkheid	is	
in	2013	een	budget	van	€	375	miljoen	beschikbaar.	Het	doel	van	de	RDA	is	het	stimuleren	van	onderzoek,	
ontwikkeling	en	innovatie	door	het	Nederlandse	bedrijfsleven.	U	vraagt	RDA	tegelijk	met	de	WBSO	aan.

Met de op 1 januari 2012 geïntroduceerde nieuwe 
fiscale innovatiesubsidie RDA is er een extra aftrekpost, 

gericht op exploitatie en investeringskosten van 
Research & Development, bijgekomen. 



Subsidiabele kosten	 	In	aanmerking	voor	de	extra	aftrek	komen	kosten	of	uitgaven	(investeringen)	
die direct toerekenbaar zijn en (al dan niet volledig) dienstbaar zijn aan door de 
belastingplichtige	verricht	speur-	en	ontwikkelingswerk,	met	uitzondering	van	
loonkosten.	Te	denken	valt	aan	kosten	voor	het	bouwen	van	prototypes	of	kosten	
voor grondstoffen voor het doen van proeven. Bij uitgaven gaat het bijvoorbeeld om 
het aanschaffen van apparatuur of instrumenten waarover wordt afgeschreven.

	 	Uitgesloten	van	de	RDA	zijn	in	ieder	geval	de	volgende	kosten	en	uitgaven:	
	 •	 kosten	en	uitgaven	waarvan	de	verplichtingen	vóór	1	januari	2012	zijn	aangegaan
	 •	 kosten	van	uitbesteed	onderzoek
	 •	 financieringskosten	
	 •	 afschrijvingskosten	
	 •	 	uitgaven	ten	behoeve	van	investeringen	die	in	aanmerking	komen	voor	Energie-	

of	Milieu-investeringsaftrek	(EIA	of	MIA)	
	 •	 uitgaven	ten	behoeve	van	grondverwerving	of	grondverbetering

Openstelling regeling	 	De	aanvraag	wordt	tegelijk	ingediend	met	de	aanvraag	van	een	S&O-verklaring	bij	
Agentschap	NL	te		Zwolle.

 De RDA sluit nauw aan bij de uitvoeringspraktijk 
van de WBSO. Ondernemers kunnen door gebruik te 
maken van de WBSO een tegemoetkoming krijgen in 

de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk. 
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Doelgroep	 	Alle	vennootschapsbelastingplichtige	ondernemingen	(meestal	een	NV	of	een	BV)	
kunnen gebruik maken van deze regeling.

Soort project	 	Indien	uw	bedrijf	met	innovatieactiviteiten	winst	behaalt,	dan	kunt	u	de	fiscus	
verzoeken	de	Innovatiebox	toe	te	passen.

Belangrijkste voorwaarden	 U	kunt	gebruik	maken	van	de	Innovatiebox	als	uw	bedrijf:	
	 •	 	Beschikt	over	een	‘immaterieel	activum’	dat	is	ontstaan	uit	uw	innovatieactiviteiten.
	 •	 	Voor	deze	ontwikkelde	innovatie	een	octrooi,	kwekersrecht	of	een	S&O-verklaring	

heeft	ontvangen	in	het	kader	van	de	WBSO.

Beoordelingscriteria	 Een	verzoek	om	toepassing	van	de	Innovatiebox	wordt	getoetst	aan	de	volgende	criteria:
	 •	 Heeft	het	bedrijf	een	S&O-verklaring,	patent/octrooi	of	kwekersrecht?	
	 •	 Hebben	de	S&O-werkzaamheden	geleid	tot	een	immaterieel	activum?
	 •	 	Heeft	het	bedrijf	het	S&O-activum	zelf	voortgebracht	en	is	het	juridisch	en	

economisch	eigenaar	van	deze	S&O-activa?
	 •	 Leveren	de	S&O-activa	een	bijdrage	aan	het	financiële	resultaat	van	het	bedrijf?

Subsidie	 	De	voordelen	van	de	Innovatiebox	zijn	aanzienlijk:	het	belastingtarief	voor	winst	die	
voortvloeit	uit	innovatie	bedraagt	5%	in	plaats	van	25%.	En	deze	‘innovatiewinst’	
kent	bovendien	geen	maximum	(geen	plafond).

	 	Voorwaarde	is	wel	dat	de	voortbrengingskosten	eerst	worden	terugverdiend	
(drempel). De voortbrengingskosten van het ontwikkelde immateriële activum dat is 
ontstaan uit uw innovatie of technologie bestaan onder andere uit:

	 •	 	directe	ontwikkelkosten	zoals	grondstoffen,	proefmaterialen,	mallen	en	prototypes.
	 •	 indirecte	kosten,	zoals	loonkosten	en	rentekosten.

	 Nieuw	in	2013:	MKB-forfait	voor	de	Innovatiebox
	 	Per	januari	2013	is	het	MKB-forfait	voor	de	Innovatiebox	in	het	leven	geroepen.	

Hiermee	wordt	deelname	aan	de	Innovatiebox	voor	het	innovatieve	bedrijfsleven	
met	bescheiden	winsten	of	relatief	weinig	speur-	en	ontwikkelingswerk	
gemakkelijker.	Met	het	MKB-forfait	wordt	de	winst	uit	uw	innovatie	bepaald	op	een	
vast	bedrag	(forfait),	namelijk	op	25%	van	de	fiscale	winst,	met	een	maximum	van	
€	25.000,--.	Van	deze	innovatiewinst	wordt	slechts	20%	belast	volgens	het	voor	u	
gangbare	Vpb-percentage.	Dat	betekent	dus	een	belastingvrijstelling	van	80%.

Openstelling regeling	 	Een	verzoek	om	toepassing	van	de	Innovatiebox,	kan	doorlopend	worden	ingediend	
bij de Belastingdienst.

2.3 Innovatiebox 

Met	de	Innovatiebox	wil	de	overheid	innovatie	in	Nederland	bevorderen.	De	Innovatiebox	is	een	fiscale	
stimuleringsmaatregel	die	is	opgenomen	in	de	Wet	op	de	vennootschapsbelasting.	Als	u	gebruik	maakt	van	de	
WBSO	(Wet	Bevordering	Speur-	&	Ontwikkelingswerk)	dan	kunt	u	met	de	Innovatiebox	uw	fiscale	voordeel	verder	
vergroten.	U	betaalt	dan	slechts	5%	belasting	over	de	winst	die	u	kunt	koppelen	aan	uw	WBSO-activiteiten.
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Doelgroep	 	Alle	bedrijven	die	problemen	ervaren	met	het	aantrekken	van	financiering	voor	
risicovolle	ontwikkelingsprojecten,	waarin	nieuwe	producten,	processen	of	diensten	
worden ontwikkeld.

Soorten projecten	 	Het	innovatiekrediet	kent	twee	soorten	projecten	met	een	maximale	looptijd	
van	vier	jaar.	Voor	Stichting	A&O-Fonds	Grafimediabranche	zijn	de	technische	
ontwikkelingsprojecten het meest interessant.

Belangrijkste voorwaarden De volgende voorwaarden zijn van belang:
	 •	 	De	ontwikkeling	betreft	een	product,	dienst	of	proces	waaraan	substantiële	

technische risico’s verbonden zijn.
	 •	 	De	beoogde	ontwikkeling	moet	een	zeer	goed	marktperspectief	hebben	en	nieuw	

zijn voor Nederland.
	 •	 Additionele	financiering	is	nodig	in	de	vorm	van	een	(rentedragend)	krediet.
	 •	 	Mislukt	het	project	in	technische	zin,	dan	hoeft	het	innovatiekrediet	niet	(geheel)	

terug betaald te worden.
	 •	 	Het	krediet	dient	binnen	10	jaar	na	afronding	te	worden	afgelost	volgens	een	

aflossingsschema. Het rentepercentage bestaat uit een staffel die wordt verhoogd 
afhankelijk	van	het	type	project	en	het	risicoprofiel.	In	2012	is	de	rente:

    Terugbetalingsrisico
  Type project Laag  Hoog
	 	 Technische	ontwikkeling	 4%	 7%

	 •	 	Het	krediet	is	bestemd	voor	de	financiering	van	veelbelovende	innovatieve	
projecten die binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Daarbij gaat het 
om de technische ontwikkeling van een nieuw product. Het gaat om projecten die 
wellicht	meer	technische	risico’s	in	zich	bergen,	maar	die	van	groot	belang	zijn	voor	
de toekomst van uw bedrijf en een uitstekend perspectief hebben in de markt.

2.4 Innovatiefonds MKB+

Het	Innovatiefonds	MKB+	omvat	financieringsinstrumenten	voor	de	financiering	van	snel	groeiende	innovatieve	
ondernemingen.	Hiermee	kunt	u	uw	plannen	omzetten	in	rendabele	nieuwe	producten,	diensten	en	processen.

Onderdeel Innovatiekrediet 
Van	de	diverse	onderdelen	van	het	Innovatiefonds	MKB+	is	het	Innovatiekrediet	het	meest	relevant	voor	de	bij	de	
Stichting	A&O-Fonds	Grafimediabranche	aangesloten	bedrijven.	Het	doel	van	het	Innovatiekrediet	is	het	financieel	
mogelijk maken van innovatieve projecten waarvoor een onderneming geen additionele financiering kan krijgen. 
Middels	deze	vorm	van	financiering	wil	de	overheid	bijdragen	aan	duurzame	economische	groei	van	de	Nederlandse	
economie door het versterken van de innovatiekracht.
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Beoordelingscriteria	 Projecten	worden	beoordeeld	op:
	 •	 Technische	innovatie.
	 •	 Economisch	perspectief,	dit	wordt	onderbouwd	door	een:
  o businessplan
  o projectplan
  o financieel plan
	 •	 Volgorde	van	binnenkomst.

Subsidie	 •	 	Het	Innovatiekrediet	bedraagt	35%	(MKB)	of	25%	(niet-MKB)	van	de	
ontwikkelingskosten van een project.

	 •	 De	minimale	projectomvang	bedraagt	€	150.000,--.
	 •	 Het	maximaal	aan	te	vragen	krediet	bedraagt	€	5	miljoen.
	 •	 	Het	totale	budget	voor	2013	is	€	80	miljoen	waarvan	€	55	miljoen	voor	

technische ontwikkelingsprojecten.

Subsidiabele kosten De ontwikkelingskosten van een bedrijf komen voor subsidie in aanmerking:
	 •	 eigen	loonkosten
	 •	 materialen
	 •	 uitbestedingskosten
	 •	 kosten	octrooiaanvragen

Openstelling regeling	 Indiening	is	mogelijk	tot	31	december	2013	zolang	het	budget	nog	niet	is	uitgeput.

Het innovatiekrediet kent twee soorten projecten met 
een maximale looptijd van vier jaar. Voor Stichting 
A&O Fonds Grafimediabranche zijn de technische 

ontwikkelingsprojecten het meest interessant.
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Doelgroep	 	Private	investeringsfondsen	die	aan	gestelde	voorwaarden	voldoen,	kunnen	een	
lening aanvragen. Deze investeringsfondsen investeren op hun beurt dit bedrag 
via participaties in de (creatieve) technostarters. Door het verbeteren van de 
toegang	tot	risicokapitaal	worden	(creatieve)	technostarters	ondersteund.	Een	
creatieve technostarter is een technostarter die actief is in de creatieve zakelijke 
dienstverlening,	media,	entertainment	of	kunsten.	

	 	Bedrijven	die	aangesloten	zijn	bij	Stichting	A&O	Fonds	Grafimediabranche	kunnen	
dus via de private investeringsfondsen op een indirecte manier gebruik van maken 
van	de	Seed	Capital	Technostarters	regeling.

Soorten projecten	 	Technostarters	en	creatieve	starters	kunnen	door	investeerders	geholpen	worden	
hun	kennis	om	te	zetten	in	toepasbare	producten,	diensten	en	processen.

Belangrijkste voorwaarden	 •	 	Vanaf	het	moment	dat	er	inkomsten	zijn,	betaalt	het	fonds	slechts	20%	terug,	
totdat de eigen investering is terugverdiend.

	 •	 	Daarna	wordt	50%	afgedragen,	totdat	het	ministerie	van	Economische	Zaken	zijn	
investering eruit heeft gehaald.

	 •	 	Wanneer	er	dan	nog	inkomstenstromen	bij	het	fonds	zijn,	worden	die	
meeropbrengsten	wederom	in	de	verhouding	80%-20%	gedeeld	tussen	het	
fonds en het ministerie.

Beoordelingscriteria 	(Creatieve)	technostarters	kunnen	een	beroep	doen	op	de	SEED-fondsen.	
Ieder fonds heeft een eigen strategie en hanteert specifieke criteria waaraan de 
technostarter moet voldoen. De fondsmanager bepaalt in welke technostarters het 
fonds investeert. 

Subsidie	 	De	lening	die	het	participatiefonds	krijgt	van	de	overheid	bedraagt	maximaal	50%	
van	het	investeringsbudget	tot	een	maximumbedrag	van	€	4	miljoen.

Subsidiabele kosten	 	Investeringskosten	van	ondernemingen	in	rendabele	nieuwe	producten,	processen	
en diensten.

 
Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	tot	en	met	30	maart	2013	worden	ingediend	bij	Agentschap	NL.

Onderdeel Seed Capital Technostarters 
Het	doel	van	de	Seed	Capital	Technostarters	regeling	is	om	de	financieringsknelpunten	bij	startende	en	snelgroeiende	
innovatieve	ondernemingen	op	te	vangen,	in	het	bijzonder	voor	de	creatieve	sectoren	(creatieve	technostarters).	
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Doelgroepen  De doelgroep bestaat uit samenwerkingsverbanden die bestaan uit een penvoerder 
(de projectleider van het samenwerkingsverband) en ten minste 10 en ten hoogste 
20	onafhankelijk	van	elkaar	opererende	MKB-bedrijven,	die	een	inhoudelijke	
samenhang	met	elkaar	hebben	(keten,	regio,	thema,	branche,	et	cetera).	

Soorten project  De regeling kent vier onderdelen:
	 1.	 Een	stimuleringsregeling	voor	de	Topsectoren:	
	 	 	De	Topsectoren	moeten	daartoe	een	MKB	stimuleringsplan	bij	het	Ministerie	van	

Economische	Zaken	indienen	(zie	ook	5.3	MIT)
	 2.	Verkenning	van	samenwerking:	
   De fase waarin de penvoerder de mogelijkheden van samenwerking uit 

verschillende branches in Nederland verkent
	 3.	Verkenning	van	internationale	samenwerking:	
   De fase waarin de Nederlandse penvoerder samen met ten minste één 

soortgelijke organisatie uit een ander land de mogelijkheden voor een collectief 
onderzoek	verkent,	dat	ten	goede	komt	aan	de	gehele	branche

	 4.	De	IPC-fase:	
   De fase waarin de bedrijven hun innovatieplan uitvoeren met gebruikmaking van 

externe	kennis	en	samenwerking:	openstelling	wordt	niet	voor	de	zomer	van	2013	
verwacht.

Belangrijkste voorwaarden	 Het	belangrijkste	onderdeel	is	de	IPC-fase:
	 •	 	In	een	IPC-project	werken	10	tot	20	MKB-ondernemers	samen	aan	de	

ontwikkeling	van	nieuwe	producten,	processen	of	diensten.
	 •	 De	ondernemers	zijn	niet	met	elkaar	in	een	groep	verbonden.
	 •	 Een	project	kent	een	periode	van	maximaal	2	jaar.
	 •	 	De	samenwerking	betreft	zowel	gezamenlijke	initiatieven	als	eigen	innovatie	

activiteiten.
	 •	 	De	subsidie	wordt	verdeeld	volgens	de	tender	methode,	dat	wil	zeggen	dat	de	

beste projecten subsidie krijgen

Beoordelingscriteria 	De	IPC-aanvragen	worden	beter	beoordeeld	naarmate
 a. er sprake is van meer innovatie
 b. de kwaliteit van de samenwerking hoger is
  c. er sprake is van een betere aansluiting bij de topsectoren
	 Voor	de	beoordeling	telt	het	criterium	a	voor	40%	en	de	criteria	b	en	c	elk	voor	30%.

2.5 InnovatiePrestatieContracten (IPC)

De	InnovatiePrestatieContracten	zijn	bedoeld	om	het	Midden-	en	Kleinbedrijf	in	dezelfde	regio,	keten	of	branche	
aan	te	zetten	tot	innovatie.	De	regeling	stimuleert	groepen	MKB-bedrijven	die	samenwerken	bij	het	uitvoeren	van	
meerjarige	innovatieplannen.	De	focus	ligt	hierbij	op	het	ontwikkelen	van	nieuwe	producten,	diensten	of	processen.
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Subsidie	 IPC:
	 •	 De	subsidie	bedraagt:
	 	 o	 	voor	de	IPC-penvoerder:	€	3.000,--	per	IPC-deelnemer.	
	 	 o	 	voor	de	individuele	IPC-deelnemer:	40%	van	de	subsidiabele	kosten	van	de	

IPC-deelnemer	tot	een	maximum	van	€	25.000,--	voor	de	uitvoering	van	zijn	
innovatieplan.

Subsidiabele kosten	 IPC:
	 •	 Loonkosten,	tegen	een	vast	uurtarief	van	€	60,--.
	 •	 	Specifiek	voor	de	gemaakte	overige	kosten	voor	de	uitvoering	van	het	

innovatieplan.
	 •	 	De	subsidiabele	kosten	voor	de	activiteiten	van	een	IPC-deelnemer	in	het	kader	

van een innovatieplan:
	 	 o	 bedragen	€	30.000,--	of	meer
	 	 o	 bestaan	voor	ten	minste	20%	uit	gezamenlijke	activiteiten	en
	 	 o	 bestaan	voor	ten	minste	60%	uit	niet-loonkosten

Openstelling regeling	 	In	2013	kunnen	nieuwe	aanvragen	voor	de	IPC-fase	worden	ingediend	bij	
AgentschapNL.	De	regeling	gaat	waarschijnlijk	in		de	zomer	open.

De regeling stimuleert groepen MKB-bedrijven 
die samenwerken bij het uitvoeren van 

meerjarige innovatieplannen. De focus ligt 
hierbij op het ontwikkelen van nieuwe 

producten, diensten of processen.
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Doelgroepen	 	Voor	EIA	komen	ondernemingen	in	aanmerking	die	in	Nederland	belastingplichtig	
zijn	voor	inkomsten-	of	vennootschapsbelasting	en	voor	eigen	rekening	feitelijk	een	
onderneming drijven.

Investeringen	 	De	EIA	ondersteunt	investeringen	in	bedrijfsmiddelen	die	leiden	tot	
energiebesparing of inzet van duurzame energie en die voorkomen op de 
Energielijst:

	 •	 	De	Energielijst	bevat	een	groot	aantal	specifieke	bedrijfsmiddelen.	Indien	een	
onderneming	een	bedrijfsmiddel	aanschaft	dat	exact	overeenkomt	met	de	
omschrijving	op	de	lijst,	dan	kan	hij	een	aanvraag	indienen.

	 •	 	Daarnaast	bestaat	een	generieke	categorie,	waarbij	nieuwe	voorzieningen	
kunnen worden aangemeld mits de investering voldoet aan een bepaalde 
energieprestatie-eis.	

	 	Energieadviezen	(die	inzicht	geven	in	energiegebruik	en	energiebesparingspotentieel	
van een bestaand gebouw of proces) die verband houden met de investering mogen 
worden meegenomen.

Belangrijkste voorwaarden	 •	 	Ondernemingen	komen	voor	EIA	in	aanmerking	wanneer	ze	investeren	in	een	
bedrijfsmiddel	dat	voldoet	aan	de	eisen	van	de	Energielijst.	Voorwaarde	hierbij	is	
dat het bedrag van de investering op de balans wordt geactiveerd.

	 •	 Het	bedrijfsmiddel	mag	niet	al	(door	een	ander)	zijn	gebruikt.
	 •	 De	kosten	van	één	bedrijfsmiddel	moeten	meer	bedragen	dan	€	450,--.
	 •	 	Het	totale	bedrag	aan	energie-investeringen	moet	per	kalenderjaar	minimaal	 

€	2.300,--	bedragen.
	 •	 	Ten	aanzien	van	bepaalde	investeringen	zijn	vergunningen	essentieel.	Indien	een	

bouwvergunning,	een	milieuvergunning	of	SDE-beschikking	is	vereist,	dan	moet	
de belastingplichtige ten tijde van de melding beschikken over een afgegeven 
vergunning of beschikking.

	 	Aanvragen	kunnen	gedurende	het	hele	jaar	worden	ingediend,	maar	moeten	binnen	
drie	maanden,	nadat	verplichtingen	zijn	aangegaan,	zijn	gemeld.

3. Investeringen

3.1 Energie-investeringsaftrek (EIA)

Met	de	EIA	stimuleert	het	ministerie	van	Economische	Zaken	de	aanschaf	van	bedrijfsmiddelen	door	
ondernemingen die leiden tot energiebesparing of de inzet van duurzame energie. Investeert u in processen die 
leiden	tot	een	lager	energieverbruik	of	in	apparatuur,	die	leidt	tot	meer	inzet	van	duurzame	energie?	Dan	biedt	de	
Energie	Investeringsaftrek	(EIA)	u	waarschijnlijk	kans	op	een	aantrekkelijke	tegemoetkoming	in	de	kosten.
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Beoordelingscriteria	 	Bedrijfsmiddelen	die	voor	EIA	in	aanmerking	komen,	zijn	opgenomen	in	de	
Energielijst.	Deze	lijst	wordt	jaarlijks	geactualiseerd.	Het	moment	van	aangaan	
van verplichtingen of periode waarin voortbrengingskosten (arbeidskosten om 
het	bedrijfsmiddel	te	produceren	of	installeren)	worden	gemaakt,	bepalen	welke	
jaargang	van	de	Energielijst	geldt.	In	aanmerking	komende	bedrijfsmiddelen	moeten	
benoemd zijn binnen één van de volgende categorieën:

	 A.		Bedrijfsgebouwen
	 B.		Processen
	 C.		 Transportmiddelen
 D.  Duurzame energie
	 E.		 Energieadvies	of	maatwerkadvies	of	actieplan	voor	elektromotoren

Subsidie	 	De	EIA	biedt	de	mogelijkheid	om	41,5%	van	het	investeringsbedrag	in	mindering	
te brengen op de winst voor belastingen. In het geval van een vennootschap die 
deze	aftrek	volledig	in	de	hoogste	schijf	van	25%	(vennootschapsbelastingtarief)	
kan	toepassen,	ontstaat	er	een	netto	voordeel	van	(41,5%	x	25%)	10,375%	van	het	
investeringsbedrag.

	 	Maximaal	€	118	miljoen	per	onderneming	komt	per	kalenderjaar	voor	EIA	in	aanmerking.

Subsidiabele kosten	 •	 Aanschafkosten	(aankoopsom	en	bijkomende	kosten	zoals	montagekosten).
	 •	 Voortbrengingskosten.
	 •	 Kosten	van	aanpassingen	aan	bestaande	bedrijfsmiddelen.
	 •	 	Kosten	voor	een	energieadvies,	EPA-maatwerkadvies	of	actieplan	voor	

elektromotoren.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	doorlopend	worden	ingediend	totdat	een	budgetuitputting	wordt	
gepubliceerd.	Het	budget	voor	2013	bedraagt	€	151	miljoen	aan	fiscaal	voordeel.

	 	Voor	de	EIA	2013	is	het	alleen	mogelijk	om	digitaal	uw	aanvraag	in	te	dienen.	 
Dit	kan	bij	het	eLoket	van	Agentschap	NL.	U	heeft	eHerkenning	nodig	om	een	
melding	te	doen	in	het	eLoket	van	Agentschap	NL.	In	het	eLoket	van	Agentschap	NL	
wordt uitgelegd hoe u dit kunt doen. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen  
via	www.agentschapnl.nl/eLoket	of	direct	via	www.eHerkenning.nl.

 Energieadviezen die verband houden met de 
investering mogen worden meegenomen.
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Doelgroep	 	Voor	MIA	en	VAMIL	komen	ondernemingen	in	aanmerking	(die	in	Nederland	
belastingplichtig zijn).

Soort project	 	De	MIA	en	de	VAMIL	ondersteunen	investeringen	in	milieuvriendelijke	
bedrijfsmiddelen.	Voorwaarde	hierbij	is	dat	het	bedrag	van	de	investering	op	de	
balans wordt geactiveerd.

Belangrijkste voorwaarden	 	De	MIA	en	de	VAMIL	kennen	een	reeks	belangrijke	voorwaarden.	Algemeen	geldt	dat	
u binnen drie maanden nadat u een verplichting bent aangegaan voor het kopen van 
het	bedrijfsmiddel,	een	melding	voor	MIA/VAMIL	in	moet	dienen.	Het	‘aangaan	van	
een verplichting’ is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst. 

Beoordelingscriteria	 	Bedrijfsmiddelen	die	voor	MIA	en	VAMIL	in	aanmerking	komen,	zijn	opgenomen	in	
de	zogenoemde	Milieulijst.	Deze	lijst	wordt	jaarlijks	geactualiseerd.	Het	moment	van	
aangaan van verplichtingen of periode waarin voortbrengingskosten (arbeidskosten 
om	het	bedrijfsmiddel	te	produceren	of	installeren)	worden	gemaakt,	bepalen	welke	
jaargang	van	de	Milieulijst	geldt.	In	aanmerking	komende	bedrijfsmiddelen	moeten	
benoemd zijn binnen één van de volgende hoofdstukken:

	 A.		Duurzame	productiemiddelen
 B.  Klimaatverandering
	 C.		 Luchtverontreiniging
	 D.		Overlast	en	gezondheid
	 E.		Mobiele	werktuigen	en	transportmiddelen
	 F.		Externe	veiligheid	en	preventieve	voorzieningen
 G.  Biodiversiteit en natuurlijke omgeving
 H. Grondstoffenbesparing en hergebruik
	 I.	 	Afvalstromen

	 	Verder	kan	de	MIA	onder	bepaalde	voorwaarden	worden	toegepast	op	milieuadvies.	
De	MIA	is	ook	mogelijk	voor	investeringen	op	de	Nederlandse	Antillen	of	Aruba.

3.2 Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL)

Investeert	u	als	ondernemer	in	milieuvriendelijke	technieken	of	apparatuur?	Wist	u	dan	dat	de	overheid	deze	
investeringen	continue	stimuleert	met	de	MIA	(Milieu-investeringaftrek)	en	de	VAMIL	(Willekeurige	afschrijving	
milieu-investeringen).	Met	deze	twee	regelingen	kunt	u	profiteren	van	een	aantrekkelijk	belastingvoordeel.

Met deze twee regelingen kunt u profiteren 
van een aantrekkelijk belastingvoordeel.
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	 MIA/VAMIL
	 	De	meeste	bedrijfsmiddelen,	opgenomen	in	de	Milieulijst	2013,	komen	zowel	in	

aanmerking	voor	VAMIL	als	voor	MIA.	Begint	de	code	op	de	Milieulijst	met	een	A,	
B,	C	of	F,	dan	is	voor	dat	bedrijfsmiddel	willekeurige	afschrijving	mogelijk.	Voor	een	
aantal	bedrijfsmiddelen	kan	echter	alleen	MIA	worden	verkregen.	

	 MIA
	 	De	milieu-investeringsaftrek	biedt	de	mogelijkheid	de	fiscale	winst	te	verlagen.	

Een	percentage	van	de	investeringskosten	voor	een	bedrijfsmiddel,	waarvoor	MIA	
is	toegekend,	mag	van	de	fiscale	winst	worden	afgetrokken.	Het	voordeel	is	dat	
hierdoor	de	fiscale	winst	wordt	verlaagd.	Over	één	of	meer	jaren	hoeft	dan	minder	
inkomstenbelasting	of	vennootschapsbelasting	(VpB)	te	worden	betaald.

 VAMIL
	 	Met	behulp	van	VAMIL	kan	de	ondernemer	zelf	bepalen	wanneer	hij	de	

investeringskosten	van	een	bedrijfsmiddel	afschrijft.	Er	kan	hierdoor	een	liquiditeit-	
en een rentevoordeel ontstaan. De ondernemer bepaalt zelf het tempo van 
afschrijven.	De	VAMIL	biedt	de	mogelijkheid	de	investeringskosten	willekeurig	af	
te schrijven en geldt voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen die 
zijn	aangewezen	op	de	Milieulijst.	De	VAMIL	is	voor	de	jaren	2012	en	2013	tijdelijk	
verlaagd	van	100%	naar	75%.	De	overige	25%	volgt	het	reguliere	afschrijfregime.	
Vanaf	2014	zal	vervolgens	weer	100%	versneld	kunnen	worden	afgeschreven.	

Subsidie	 	Er	worden	drie	categorieën	van	milieu-investeringen	onderscheiden.	
 De investeringsaftrek bedraagt:
	 •	 voor	categorie	I:	36%,	
	 •	 voor	categorie	II:	27%	en	
	 •	 voor	categorie	III:	13,5%.

  De hoogte van de belastingaftrek is dus afhankelijk van de categorie waarin de 
investering	valt	en	kan	oplopen	tot	36%.	MIA	en	de	VAMIL	bieden	de	mogelijkheid	
om	een	bepaald	percentage	(maximaal	36%)	in	mindering	te	brengen	op	de	winst	
voor	belastingen.	In	het	geval	van	een	vennootschap,	die	deze	aftrek	volledig	in	de	
hoogste	schijf	van	25%	VpB	kan	toepassen,	ontstaat	er	een	netto	voordeel	van	(36%	
x	25%)	9%	van	het	investeringsbedrag.	

	 •	 	De	MIA	is	van	toepassing	bij	een	bedrag	aan	milieu-investeringen	in	een	
kalenderjaar	van	meer	dan	€	2.300,--.

	 •	 	Maximaal	€	25	miljoen	aan	investeringen	per	onderneming	komt	per	kalenderjaar	
voor	zowel	MIA	als	VAMIL	in	aanmerking.
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Subsidiabele kosten	 •	 	Aanschaffingskosten.	Hieronder	vallen	de	kosten	die	bij	derden	zijn	gemaakt,	zoals	
de aankoopsom plus de bijkomende kosten die nodig zijn om een bedrijfsmiddel 
bedrijfsklaar te krijgen (bijvoorbeeld montagekosten).

	 •	 	Voortbrengingskosten.	Hiervan	is	sprake	als	een	bedrijfsmiddel	of	delen	daarvan	in	
de eigen onderneming zijn vervaardigd.

	 •	 	De	aanpassingskosten	en/of	nieuwe	toegevoegde	onderdelen.	De	kosten	
die hieruit voortvloeien kunnen in aanmerking komen als het ‘aangepaste 
bedrijfsmiddel’	voldoet	aan	de	eisen	van	de	Milieulijst.

	 •	 De	kosten	van	een	milieuadvies.
	 •	 Onderhoudskosten	komen	nooit	in	aanmerking.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	doorlopend	worden	ingediend,	totdat	een	budgetuitputting	
wordt	gepubliceerd.	Voor	MIA	is	in	2013	een	budget	van	€	101	miljoen	beschikbaar.	
Voor	de	VAMIL	is	in	2013	een	budget	van	€	24	miljoen	beschikbaar.	

	 	In	2013	bent	u	verplicht	MIA	en	VAMIL	elektronisch	in	te	dienen	via	het	digitale	loket	
van	AgentschapNL.	Om	hiervan	gebruik	te	kunnen	maken,	dient	u	e-herkenning	 
aan	te	vragen	via	http://www.agentschapnl.nl/organisatie/eloket	of	direct	via	
http://www.eherkenning.nl./
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De hoogte van de belastingaftrek is dus afhankelijk 
van de categorie waarin de investering valt 

en kan oplopen tot 36%.
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Sectorspecifieke
regelingen

Doelgroepen	 	Het	Fonds	geeft	namens	de	Rijksoverheid	ondersteuning	aan	alle	vormen	van	
professionele podiumkunsten.

Soort project	 Het	Fonds	voert	de	volgende	regelingen	uit:
	 •	 de	Deelregeling	programmeringssubsidies	Fonds	Podiumkunsten		
	 •	 de	Deelregeling	projectsubsidies	Fonds	Podiumkunsten	
	 •	 de	Deelregeling	internationaliseringssubsidies	Fonds	Podiumkunsten	
	 •	 de	Deelregeling	meerjarige	activiteitensubsidies	Fonds	Podiumkunsten	2013-2016	
	 •	 de	Deelregeling	pilot	internationale	promotie	Fonds	Podiumkunsten	
	 •	 Deelregeling	werkbeurzen	compositie	Fonds	Podiumkunsten	

Belangrijkste voorwaarden De voorwaarden en bijdrage verschillen per deelregeling. 

Subsidie	 	Voor	een	uitgebreide	omschrijving	van	de	in	2013	beschikbare	subsidies	gaat	u	naar	
http://www.fondspodiumkunsten.nl/subsidies/:

 Podium
	 •	 subsidie	kleinschalige	en	incidentele	programmering	(SKIP)
	 •	 subsidie	programmering	podium	popmuziek
	 •	 subsidie	programmering	incidentele	concerten	popmuziek
	 •	 internationalisering
	 •	 compositieopdracht
	 •	 subsidie	nieuwe	makers
	 •	 subsidie	reguliere	programmering	in	theater-	en	concertzalen	(SRP)	*

4. Podiumkunsten

4.1 Fonds Podiumkunsten 

Het	Fonds	Podiumkunsten	is	hét	cultuurfonds	voor	muziek,	muziektheater,	dans	en	theater	in	Nederland.	Het	fonds	
geeft	namens	de	Rijksoverheid	ondersteuning	aan	alle	vormen	van	professionele	podiumkunsten.	Vanaf	2013	heeft	
het	fonds	een	budget	van	€	43	miljoen	beschikbaar.
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 Gezelschap
	 •	 productiesubsidie
	 •	 internationalisering
	 •	 compositieopdracht
	 •	 subsidie	reiskosten	buitenlandse	voorstellingen	of	concerten	(via	snelloket)
	 •	 subsidie	nieuwe	makers
	 •	 meerjarige	activiteitensubsidie	voor	producerende	instellingen	2013-2016	*

 Festival
	 •	 subsidie	programmering	nieuw	festival
	 •	 subsidie	programmering	festival	popmuziek
	 •	 internationalisering
	 •	 compositieopdracht
	 •	 subsidie	nieuwe	makers
	 •	 meerjarige	activiteitensubsidie	voor	festivals	en	concoursen	2013-2016	*
	 •	 subsidie	programmering	bestaand	festival	*

 Concours
	 •	 productiesubsidie
	 •	 internationalisering
	 •	 compositieopdracht
	 •	 subsidie	nieuwe	makers
	 •	 meerjarige	activiteitensubsidie	voor	festivals	en	concoursen	2013-2016	*

 Individu
	 •	 werkbeurs	compositie
	 •	 subsidie	reiskosten	buitenlandse	voorstellingen	of	concerten	(via	snelloket)

 Belangenbehartiger
	 •	 subsidie	collectieve	internationale	promotie	*

 Buitenlands podium of festival
	 •	 subsidie	presentaties	in	het	buitenland

	 *	Deze	subsidie	is	momenteel	niet	aan	te	vragen

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	worden	ingediend	bij	het	Fonds	Podiumkunsten.	
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Doelgroepen	 	In	aanmerking	voor	subsidie	komen	kunstenaars,	vormgevers,	animatoren,	
gameontwikkelaars en (culturele) instellingen.

Soort project	 	Subsidie	wordt	verleend	voor	de	ontwikkeling	en	productie	van	games	waarvoor	
de	inhoudelijke	eindverantwoordelijkheid	berust	bij	kunstenaars,	vormgevers	of	
animatoren	die	zijn	geïntegreerd	in	de	Nederlandse	cultuur	en	gameontwikkelaars	of	
(culturele) instellingen die in Nederland zijn gevestigd.

Belangrijkste voorwaarden	 •	 	De	kunstenaar,	vormgever	of	animator	moet	samenwerken	met	een	
gameontwikkelaar of een (culturele) instelling.

	 •	 	De	aanvraag	dient,	inclusief	een	plan,	begroting,	beeldmateriaal	van	eerder	werk,	
motivering	en	toelichting,	in	zesvoud	te	worden	ingediend.

	 •	 	Een	gamesubsidie	kan	uitsluitend	worden	toegekend	voor	nog	te	maken	
ontwikkelings-	en	productiekosten.

	 •	 	De	subsidie	kan	in	en	voor	elke	fase	van	het	ontwikkelings-	en	productieproces	
van de game worden aangevraagd.

	 •	 Een	financiële	bijdrage	van	een	derde	partij	is	vereist.
	 •	 	Indien	een	aanvrager	gebruikt	maakt	van	een	subsidie	van	een	van	de	fondsen,	dan	

kan	geen	gamesubsidie	op	basis	van	deze	regeling	worden	verstrekt,	die	naar	het	
oordeel	van	het	desbetreffende	bestuur,	in	dezelfde	dekking	van	kosten	voorziet.

Beoordelingscriteria Bij de beoordeling van de aanvragen houden de fondsen onder andere rekening met: 
	 •	 de	verwachte	artistieke	kwaliteit	van	de	game
	 •	 	de	mate	waarin	triggers	zijn	ingebouwd	om	spelers	uit	te	dagen	verder	te	spelen	

en het universum van de game te verkennen
	 •	 de	haalbaarheid	van	het	plan	
	 •	 de	kwaliteit	van	het		marketingplan
	 •	 de	aard	van	de	samenwerking	tussen	de	betrokken	partijen
	 •	 	de	mate	waarin	de	betrokken	kunstenaar,	animator	of	vormgever	is	geïntegreerd	in	

de Nederlandse cultuur en samenleving
	 •	 	de	doelmatigheid	van	de	begroting	en	de	bereidheid	van	andere	partijen	dan	de	

fondsen om een aanvaardbare financiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling 
van de game.

Subsidie	 De	bijdrage	verschilt	per	geval.	Het	totale	budget	voor	2013	is	€	300.000,--.

5. Gaming

5.1 Regeling Gamefonds

Het doel van het Gamefonds is het stimuleren van de ontwikkeling en productie van artistieke games en het bevorderen 
van	de	samenwerking	tussen	kunstenaars,	vormgevers,	animatoren,	gameontwikkelaars	en	(culturele)	instellingen.
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Subsidiabele kosten	 	Een	gamesubsidie	kan	uitsluitend	worden	toegekend	voor	nog	te	maken	
ontwikkelings-	en	productiekosten.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	doorlopend	worden	ingediend	bij	het	Stimuleringsfonds	voor		
Creatieve	Industrie	of	het	Mediafonds.

Doelgroepen	 	Alle	bedrijven,	organisaties	en	kennisinstellingen	die	actief	zijn	of	willen	worden	in	de	
creatieve industrie.

Soort project	 	Projecten	moeten	aansluiten	bij	één	of	meerdere	van	de	volgende	zeven	
deelgebieden	(ook	wel	CLICK//Networks	genaamd):

	 •	 GATHER	(gaming)
	 •	 Media	&	ICT
	 •	 Smart	Design	Solutions
	 •	 BEAU	(built	environment,	architecture,	urbanism)
	 •	 Next	Fashion
	 •	 Cultural	Heritage	(crossover(s)	naar	de	andere	CLICK//Networks	verplicht)
	 •	 CI	NeXt:	Business	Innovation

Subsidie	 	Click//NL	ontvangt	in	2013	een	zogenoemde	TKI-toeslag	van	€	60.050,--.	 
Het	geld	kan	op	diverse	manieren	worden	ingezet,	waaronder	voor	innovatieclusters	
en fundamenteel of toegepast onderzoek.

5.2 Click//NL - Topsector Creatieve Industrie 

Wilt	u	als	onderneming	op	de	hoogte	blijven	van	de	nieuwste	inzichten	en	kennis	in	de	creatieve	industrie?	Sluit	u	
dan	aan	bij	het	overkoepelende	Topconsortium	voor	Kennis	en	Innovatie	(TKI)	voor	de	Creatieve	Industrie,	CLICK//
NL	genaamd.	Met	behulp	van	Click//NL	wil	de	topsector	Creatieve	Industrie	van	Nederland	in	2020	de	meest	
creatieve	economie	van	Europa	maken.	Om	deze	ambitie	werkelijkheid	te	laten	worden,	is	meer	samenwerking	
tussen	de	creatieve	industrie	en	kennisinstellingen	noodzakelijk.	En	u	kunt	daar	een	bijdrage	aan	leveren.	

De creatieve industrie is een van de negen topsectoren die de overheid en het bedrijfsleven samen hebben 
aangewezen en waarin Nederland wereldwijd sterk is. De topsectoren zijn gekozen vanwege hun sterke internationale 
positie,	grote	kennisintensiteit	en	de	bijdrage	die	ze	leveren	aan	het	oplossen	van	maatschappelijke	vraagstukken.	

beeld: Okkerreclam
e
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Doelgroep Midden-	en	Kleinbedrijf

Soorten projecten  De topsectoren kunnen zelf bepalen hoe ze de middelen inzetten en hebben daarbij 
de keuze uit de volgende soorten projecten:

	 •	 haalbaarheidsprojecten
	 •	 vouchers
	 •	 kenniswerkersregeling	
	 •	 MKB-samenwerking	(innovatieproject)	
	 •	 InnovatiePrestatieContracten	(IPC)
	 •	 netwerkvorming.

Beoordelingscriteria	 	Agentschap	NL	gaat	de	regeling	uitvoeren	en	zal	de	plannen	van	de	topsectoren	als	
toetsingskader	gebruiken	bij	het	verstrekken	van	subsidie	aan	het	MKB.

Subsidie	 •	 	Haalbaarheidsprojecten:	de	maximale	subsidie	is	€	50.000,--	tot	een	maximum	
van	50%	van	de	kosten	

	 •	 	Vouchers:	er	worden	vouchers	verstrekt	van	€	7.500,--	met	een	verplichte	eigen	
bijdrage	van	€	3.750,--	

	 •	 	Kenniswerkersregeling:	de	maximale	subsidie	is	€	50.000,--	tot	een	maximum	
van	50%	van	de	kosten	

	 •	 	MKB-samenwerking	(innovatieproject):	de	maximale	subsidie	is	€	150.000,--	 
tot	een	maximum	van	40%	van	de	kosten	

	 •	 	InnovatiePrestatieContracten	(IPC):	de	subsidie	bedraagt	€	30.000,--	bij	een	
minimum	aantal	deelnemers	van	tien	(gelijk	aan	huidige	IPC-voorwaarden)	

	 •	 Netwerkvorming:	de	subsidie	bedraagt	€	100.000,--.

  Het beschikbare budget voor alle topsectoren samen bedraagt naar verwachting  
€	22	miljoen.	Per	topsector	bedraagt	het	budget	€	2	miljoen;	High	Tech	Systemen	&	
Materialen	(HTSM)	en	Chemie	hebben	beide	€	4	miljoen	te	besteden.

Openstelling regeling	 	Naar	verwachting	eind	maart	2013	publiceert	het	ministerie	van	Economische	
Zaken	de	eerste	ronde.	Waarschijnlijk	bevat	deze	ronde	de	volgende	topsectoren:	
Tuinbouw	&	Uitgangsmaterialen,	High	Tech	Systemen	&	Materialen	(inclusief	de	
ICT	roadmap).	MKB-ondernemers	en	TKI’s	kunnen	vervolgens	vanaf	half	mei	tot	juli	
2013	aanvragen	indienen	voor	die	sectoren.	

  De creatieve industrie komt dan in de tweede ronde aan bod. Deze ronde zal in april 
worden	gepubliceerd.	MKB-ondernemers	en	TKI’s	kunnen	dan	vanaf	half	juni	tot	half	
juli	2013	aanvragen	indienen.	

	 	Openstellingen	zullen	geschieden	via	het	principe	van	wie	het	eerst	komt,	het	eerst	
maalt.	Aanvragen	kunnen	worden	ingediend	bij	Agentschap	NL.

5.3 MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)  

Met	het	doel	om	specifiek	MKB’s	binnen	de	topsectoren	(zie	ook	onder	5.2)	te	ondersteunen,	wordt	de	
subsidieregeling	MKB	Innovatiestimulering	Topsectoren	(MIT)	naar	verwachting	eind	maart	2013	gepubliceerd.	 
De	regeling	komt	tot	stand	in	overleg	met	de	topsectoren.	Agentschap	NL	gaat	de	regeling	uitvoeren	en	zal	de	
plannen	van	de	topsectoren	als	toetsingskader	gebruiken	bij	het	verstrekken	van	subsidie	aan	het	MKB.	 
Projecten	moeten	passen	binnen	de	TKI’s	(Topconsortia	voor	Kennis	en	Innovatie)	of	roadmaps.		
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Doelgroepen Natuurlijke personen of rechtspersonen kunnen subsidie aanvragen. 

Soort project  Het fonds kent de volgende onderdelen:
	 •	 	Deelreglement	Realisering:	het	ondersteunen	van	realisering	en	afwerking	in	

de	categorieën	speelfilm,	documentaire,	animatie,	korte	narratieve	film	en	
experimentele	film.

	 •	 	Deelreglement	Ontwikkeling:	het	ondersteunen	van	ontwikkeling	in	de	categorieën	
speelfilm,	documentaire,	animatie	en	experimentele	film.

	 •	 	Deelreglement	Distributie:	het	ondersteunen	van	distributie	van	Nederlandse	
filmproducties,	buitenlandse	arthouse	films	en	buitenlandse	jeugdfilms.

	 •	 	Deelreglement	Filmactiviteiten:	het	ondersteunen	van	filmactiviteiten	in	de	
categorieën	filmfestival,	(internationale)	filmbijeenkomst,	filmtheater,	publicatie	 
en praktijkstudie.

	 •	 	De	Suppletieregeling:	bevorderen	van	de	totstandkoming	van	bioscoopfilms	
die	een	culturele	waarde	hebben,	omdat	zij	bijdragen	aan	de	diversiteit	van	
cultuuruitingen	in	Nederland,	en	door	hun	toegankelijkheid	in	staat	zijn	grotere	
groepen van de bevolking te bereiken.

Belangrijkste voorwaarden	 •	 	Rechtspersonen	moeten	ten	minste	gedurende	twee	jaar	voorafgaand	aan	de	
aanvraag	wonen	of	gevestigd	zijn	in	Nederland	of	de	BES	eilanden,	in	een	lidstaat	
van	de	EU,	in	een	staat	die	partij	is	bij	de	overeenkomst	betreffende	de	Europese		
Economische	Ruimte,	of	in	Zwitserland.

	 •	 	Het	beroep	respectievelijk	de	hoofdactiviteit	van	rechtspersonen	is	het	schrijven	
voor,	het	ontwikkelen,	produceren,	exploiteren/distribueren	van	filmproducties	
of	het	organiseren	en/of	uitvoeren	van	een	filmactiviteit	ter	bevordering	van	
de kwaliteit en de diversiteit van de filmproductie in Nederland en een voor de 
filmkunst ontvankelijk klimaat in Nederland.

	 •	 Per	Deelreglement	gelden	verschillende	voorwaarden.
	 •	 Het	bestuur	van	het	fonds	kan	aanvullende	criteria	vaststellen.
	 •	 	De	filmproductie	of	filmactiviteit	waarvoor	subsidie	wordt	gevraagd,	mag	ten	tijde	

van de subsidieverlening niet al geheel of gedeeltelijk in de openbaarheid zijn 
gebracht.

	 •	 	De	aanvrager	geeft	aan	welke	andere	subsidies	hij	heeft	aangevraagd	of	ontvangen	
voor hetzelfde project.

	 •	 		Aanvragen	kunnen	slechts	voor	een	afdeling/categorie	bij	het	fonds	worden	ingediend.
 

6. Film en televisie

6.1 Nederlands Filmfonds

Het	Nederlands	Filmfonds	stimuleert	de	filmproductie	in	Nederland.	Verder	bevordert	het	fonds	een	goed	klimaat	voor	
de Nederlandse filmcultuur en biedt filmmakers financiële ondersteuning.
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 Geen subsidie is mogelijk voor:
	 •	 Publieke	of	commerciële	mediaorganisaties.
	 •	 Personen	die	een	beroepsopleiding	volgen.

Beoordelingscriteria Het fonds beoordeelt de aanvragen aan de hand van de volgende criteria
	 •	 De	kwaliteit	van	het	project:	
  o de inhoudelijke kwaliteit
	 	 o	 soliditeit	van	het	film-	of	activiteitenplan
  o  haalbaarheid en kwaliteit van het bereik
	 	 	 de	kwaliteit	van	de	scenarist,	regisseur,	producent	en/of	betrokken	organisaties

	 •	 De	maatschappelijke	en	culturele	effecten	van	het	project:	
  o  bijdrage aan de verscheidenheid van het (film)aanbod in Nederland 
  o versterking en professionalisering van het Nederlandse filmklimaat.

Subsidie  Het fonds verleent drie soorten subsidies in de vorm van à fonds perdu (zonder 
teruggave),	leningen	en	garantstellingen.	De	totale	overheidssteun,	inclusief	
subsidie	van	het	fonds,	mag	in	de	EU	per	filmproject	maximaal	50%	van	de	totale	
productiekosten bedragen. Hierop gelden enkele uitzonderingen.

	 Het	beschikbare	budget	in	2013	is	€	27,32	miljoen.	

Subsidiabele kosten	 	De	kosten	gemaakt	voor	de	realisatie	van	de	filmproductie	of	filmactiviteit,	die	niet	
door	een	derde	partij	worden	gedekt,	komen	in	aanmerking	voor	subsidie.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	worden	ingediend	bij	het	bestuur	van	het	fonds.	De	aanvraag-
formulieren en deadlines verschillen per deelreglement en per project.

Het Nederlands Filmfonds bevordert een goed 
klimaat voor de Nederlandse filmcultuur en biedt 

filmmakers financiële ondersteuning.
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Doelgroepen	 	Alleen	de	publieke	omroepinstellingen	komen	in	aanmerking	voor	subsidie	
voor	het	ontwikkelen	van	scenario’s	voor	televisie-	of	radiodrama	dan	wel	
productiesubsidie. Naast die publieke omroepinstellingen kunnen ook particulieren 
ontwikkelingssubsidie	aanvragen	voor	andere	radio-	en	televisieprogramma’s,	in	het	
bijzonder documentaires.

  Het fonds steunt eveneens initiatieven die de kwaliteitsverbetering van de 
culturele	programmering	in	het	algemeen	op	het	oog	hebben.	Particulieren	kunnen	
bovendien in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van het collegegeld 
voor	het	Maurits	Binger	Film	Instituut	dan	wel	beurzen	voor	bijzondere	en	
hoogwaardige	televisievervolgopleidingen	in	het	buitenland,	waarvoor	in	Nederland	
noch	een	equivalente	opleiding,	noch	(voldoende)	financiering	te	vinden	is.

Soort project  In aanmerking voor ondersteuning komen de ontwikkeling en de productie van 
culturele	radio-	en	televisieprogramma’s.	Het	moet	hierbij	gaan	om:	

	 •	 	Bijzondere	culturele	programma’s	die	in	overwegende	mate	van	Nederlandse	
origine	zijn,	en	die	een	hoogwaardig	artistiek	gehalte	hebben.

	 •	 	Programma’s	die	worden	uitgezonden	door	één	van	de	landelijke	
omroepverenigingen,	de	Nederlandse	Omroep	Stichting,	de	Nederlandse	
Programma	Stichting,	de	educatieve	omroepinstelling	dan	wel	
kerkgenootschappen of genootschappen op geestelijke grondslag die zendtijd 
hebben	verkregen	voor	landelijke	omroep,	de	instellingen	die	zendtijd	hebben	
verkregen	voor	regionale	omroep,	evenals	de	Wereldomroep,	dan	wel	door	twee	
of meer van hen gezamenlijk.

Belangrijkste voorwaarden  De programma’s moeten worden uitgezonden door één van de landelijke 
omroepverenigingen,	de	Nederlandse	Omroep	Stichting,	de	Nederlandse	
Programma	Stichting,	de	educatieve	omroepinstelling	dan	wel	kerkgenootschappen	
of genootschappen op geestelijke grondslag die zendtijd hebben verkregen 
voor	landelijke	omroep,	de	instellingen	die	zendtijd	hebben	verkregen	voor	
regionale	omroep,	evenals	de	Wereldomroep,	dan	wel	door	twee	of	meer	van	hen	
gezamenlijk.

Beoordelingscriteria  Bij de beoordeling wordt gekeken of de programma’s in overwegende mate van 
Nederlandse	origine	zijn,	en	of	ze	een	hoogwaardig	artistiek	gehalte	hebben.

Subsidie De hoogte van de bijdrage wordt per geval bepaald.

Openstelling regeling	 Aanvragen	kunnen	doorlopend	worden	ingediend	bij	het	fonds.

6.2 Mediafonds

Het	Stimuleringsfonds	Nederlandse	Culturele	Mediaproducties	heeft	als	doelstelling	om	door	middel	van	
subsidiëring	de	ontwikkeling	en	de	productie	van	culturele	radio-	en	televisieprogramma’s	te	bevorderen.
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Doelgroepen  Het fonds participeert in coproducties van de omroep en de volgende vier mogelijke 
coproductiepartners:

	 •	 	Onafhankelijke	producenten,	met	het	oog	op	de	productie	van	films	die,	
voorafgaand	aan	de	televisie-uitzending,	in	de	bioscoop	worden	uitgebracht	(of	
vertoning in de bioscoop in delen of als serie worden uitgezonden).

	 •	 	Personen	of	instellingen	werkzaam	op	het	gebied	van	de	podiumkunsten.	De	
televisiebewerking van een voorstelling kan in aanmerking komen als coproductie. 
De adaptatie moet dan wel iets wezenlijks toevoegen aan de oorspronkelijke 
podiumuitvoering.

	 •	 Belgische	publieke	omroepen.
	 •	 Duitse	publieke	omroepen.

  Het initiatief voor een coproductie kan uitgaan van een van de hierboven genoemde 
mogelijke	partners	of	van	een	omroep	zelf,	maar	de	omroeporganisatie	moet	altijd	
de	aanvrager	zijn	van	de	CoBO-bijdrage.

Soort projecten	 Coproducties.

Belangrijkste voorwaarden	 	Bij	het	bepalen	of	men	in	aanmerking	komt	voor	een	bijdrage	van	CoBO	wordt	
echter wel als voorwaarde gesteld dat er werkelijk sprake is van coproductie en 
niet slechts cofinanciering. Het moet uit bijvoorbeeld de personele inbreng van de 
omroep blijken dat deze ook daadwerkelijk invloed heeft op de vorm en het karakter 
van de film of het programma.

Beoordelingscriteria		 	CoBO	hanteert	geen	artistieke	criteria	bij	het	bepalen	van	de	bijdrage	aan	een	
coproductie.

Subsidie	 	De	CoBO-bijdrage	is	in	principe	20%	van	de	totale	kosten	van	het	project	met	een	
maximum	van	€	180.000,--.	Daarnaast	moet	een	zendgemachtigde	meer	aan	het	
project	bijdragen	dan	50%	van	het	bedrag	dat	men	aan	CoBO	vraagt.

Openstelling regeling	 Aanvragen	kunnen	doorlopend	worden	ingediend	bij	het	fonds.

6.3 Co-productiefonds Binnenlandse Omroep (CoBo)

De	Stichting	Co-productiefonds	Binnenlandse	Omroep	bestaat	sinds	november	1985.	Zij	heeft	als	doel	het	beheren	
en over de rechthebbenden verdelen van de zogenoemde kabelgelden. Dit is een vergoeding die sinds medio 1983 
door	Belgische	en	Duitse	kabelexploitanten	wordt	betaald	voor	de	doorgifte	van	Nederlandse	programma’s	ter	
vergoeding van de eigen rechten van de publieke omroep.
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Doelgroepen	 	Producenten	en	distributeurs	van	films	en	documentaires,	die	worden	vertoond	in	
de	bioscoop	en/of	op	televisie,	kunnen	een	subsidie	aanvragen.	Daarnaast	kunnen	
organisatoren van filmfestivals een beroep doen op het programma.

Soorten projecten	 •	 Film-	en	TV
	 •	 Nieuwe	media	en	IT	
	 •	 Promotie

  De financiële steun is bestemd voor de fase voorafgaand aan de audiovisuele 
productie (pre productiefase). Daarnaast richt het zich op de fase na afloop van de 
audiovisuele	productie:	de	distributie,	de	bioscoopexploitatie	en	de	promotie	van	de	
Europese	audiovisuele	werken.

Belangrijkste voorwaarden	 Van	buiten	de	audiovisuele	sector	kunnen	geen	aanvragen	ingediend	worden.

Beoordelingscriteria  Bij de voor ondersteuning in aanmerking komende activiteiten gelden de volgende 
prioriteiten: 

	 •	 	De	bevordering	van	creatief	werk	in	de	audiovisuele	sector	en	van	de	kennis	en	de	
verspreiding	van	het	Europese	cinematografische	en	audiovisuele	erfgoed.

	 •	 	De	versterking	van	de	structuur	van	de	Europese	audiovisuele	sector,	en	vooral	
van	het	MKB.

	 •	 	Streven	naar	een	beter	evenwicht	op	de	Europese	audiovisuele	markt	tussen	
landen met een grote audiovisuele productiecapaciteit enerzijds en landen of 
gebieden	met	een	geringe	audiovisuele	productiecapaciteit	en/of	met	een	klein	
geografisch	en/of	taalgebied	anderzijds.

	 •	 	De	begeleiding	en	ondersteuning	van	de	marktontwikkelingen	op	het	gebied	van	
digitalisering,	met	inbegrip	van	de	bevordering	van	aantrekkelijke	digitale	catalogi	
van	Europese	films	op	digitale	platforms.

6.4 MEDIA 2007

MEDIA	2007-2013	is	een	subsidieprogramma	ter	ondersteuning	van	innovatieve	audiovisuele	producties	en	
activiteiten.	Het	programma	is	opgericht	om	de	concurrentiepositie	van	de	Europese	filmindustrie	tegenover	
Amerika	te	versterken.	

De doelstellingen zijn:
•	 De	culturele	diversiteit	in	Europa	behouden	en	beschermen.
•	 De	Europese	audiovisuele	werken	binnen	en	buiten	Europa	verspreiden.	
•	 De	Europese	audiovisuele	sector	wereldwijd	stevig	op	de	kaart	zetten.
De	prioriteit	van	dit	programma	ligt	bij	training,	ontwikkeling,	distributie	en	promotie.
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Subsidie	 	De	subsidie	bedraagt	normaal	gesproken	maximaal	50%	van	de	kosten,	maar	kan	
in	bepaalde	gevallen	oplopen	tot	60%	of	75%.	Naar	gelang	van	de	soort	van	de	
activiteit kan de ondersteuning worden verleend in de vorm van subsidies of beurzen.

	 	Het	totale	budget	bedraagt	€	755	miljoen,	dit	bedrag	wordt	verdeeld	over	32	landen	
gedurende	zeven	jaar	(2007-2013).	De	financiële	steun	kan	de	vorm	aannemen	
van	subsidies	of	beurzen,	maar	het	mag	niet	meer	dan	50%	van	de	totale	kosten	
bedragen.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	worden	ingediend	bij	het	Uitvoerend	Agentschap	Onderwijs,	
audiovisuele	media	en	cultuur.	In	2013	staan	onder	meer	de	volgende	oproepen	open:

	 •	 Promotie	en	markttoegang:	3	juni	2013		
	 •	 		Ontwikkeling,	distributie,	promotie	en	scholing	i2i	Audiovisual:	7	juni	2013
	 	 ingediend		tot	en	met	7	juni	2013.	
 

MEDIA 2007-2013 is een subsidieprogramma 
ter ondersteuning van innovatieve audiovisuele 

producties en activiteiten. 
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Doelgroepen	 De	ondersteuning	van	het	fonds	is	onderverdeeld	in	vier	programma’s,	te	weten:
	 •	 Steun	voor	coproductie	van	(animatie)films	en	documentaires.
	 •	 Steun	voor	distributie	van	(animatie)films	en	documentaires.
	 •	 Steun	aan	bioscopen	op	het	gebied	van	programmering.
	 •	 Steun	aan	bioscopen	op	het	gebied	van	digitale	apparatuur.

Soort project	 •	 	De	steun	voor	coproductie	is	gericht	op	(animatie)films	en	documentaires	met	
een	minimale	lengte	van	70	minuten	en	ten	minste	twee	coproducenten	uit	
verschillende	Eurimages-landen.	

	 •	 	De	steun	voor	distributie	is	gericht	op	de	Eurimages-landen	die	niet	in	aanmerking	
komen	voor	ondersteuning	uit	het	Communautair	programma	ter	ondersteuning	
van	de	Europese	audiovisuele	sector	(MEDIA2007).	Dit	zijn	Albanië,	Bosnië-	
Herzegovina,	Macedonië,	Rusland,	Servië	en	Turkije.	

	 •	 	De	steun	aan	bioscopen	is	eveneens	gericht	op	de	Eurimages-landen	die	niet	in	
aanmerking	komen	voor	ondersteuning	uit	het	Communautair	programma	ter	
ondersteuning	van	de	Europese	audiovisuele	sector	(MEDIA2007).	Het	betreft:

	 	 o	 	De	ondersteuning	van	bioscopen	die	minimaal	50%	van	hun	programma	vullen	
met	Europese	films.	

  o  De ondersteuning van bioscopen bij de aanschaf en installatie van digitale 
apparatuur. 

Belangrijkste voorwaarden	 •	 	De	36	Europese	landen	die	deelnemen	aan	het	programma	zijn:	Albanië,	België,	
Bosnië-Herzegovina,	Bulgarije,	Cyprus,	Denemarken,	Duitsland,	Estland,	Finland,	
Frankrijk,	Georgië,	Griekenland,	Hongarije,	Ierland,	IJsland,	Italië,	Kroatië,	Letland,	
Litouwen,	Luxemburg,	Macedonië,	Nederland,	Noorwegen,	Oostenrijk,	Polen,	
Portugal,	Roemenië,	Rusland,	Servië,	Slovenië,	Slowakije,	Spanje,	Tsjechië,	Turkije,	
Zweden	en	Zwitserland.

	 •	 	Er	gelden	verschillende	voorwaarden	voor	de	steun	voor	coproductie,	de	steun	
voor distributie evenals de steun aan bioscopen op het gebied van programmering 
en/of	digitale	apparatuur.	

6.5 Europees Filmfonds Eurimages

Het	doel	van	het	Europees	filmfonds	Eurimages	is	het	ondersteunen	van	de	Europese	filmindustrie	op	zowel	
cultureel als economisch vlak.

Het doel van het Europees filmfonds Eurimages 
is het ondersteunen van de Europese filmindustrie 

op zowel cultureel als economisch vlak. 



Beoordelingscriteria	 Projecten	worden	beoordeeld	aan	de	hand	van	artistieke	en	productie	criteria.

Subsidie De subsidie bedraagt voor: 
	 •	 	Steun	voor	coproductie	van	(animatie)films	en	documentaires:	maximaal	17%	van	

de	kosten,	tot	een	maximum	van	€	700.000,--.
	 •	 	Steun	voor	distributie	van	(animatie)films	en	documentaires:	maximaal	50%	van	

de	kosten,	tot	een	maximum	van	€	8000,--.
	 •	 	Steun	aan	bioscopen	op	het	gebied	van	programmering:	maximaal	€	15.000,--.
	 •	 	Steun	aan	bioscopen	op	het	gebied	van	digitale	apparatuur:	een	lumpsumbedrag	

van	€	30.000,--	per	projectiescherm.

	 Het	beschikbare	budget	in	2013	is	€	24	miljoen.

Subsidiabele kosten De volgende kosten komen onder meer voor subsidie in aanmerking:
	 •	 Technische	kosten.
	 •	 Publiciteitskosten	voor	het	promoten	van	de	film.
	 •	 Niet-aftrekbare	belastingen.

Openstelling regeling	 Aanvragen	kunnen	worden	ingediend	bij	het	Eurimages-secretariaat:
	 •	 	Voor	de	onderdelen	coproductie,	distributie	en	digitale	apparatuur	zijn	er	vier	

indieningsdata	per	jaar.	Voor	2013	zijn	de	deadlines:	22	april	2013;	26	augustus	
2013	en	25	oktober	2013.

	 •	 	Aanvragen	voor	het	onderdeel	programmering	kunnen	jaarlijks	tot	en	met	30	
september worden ingediend.

De volgende kosten komen onder meer 
voor subsidie in aanmerking:

	 •	Technische	kosten.
	 •	Publiciteitskosten	voor	het	promoten	van	de	film.
	 •	Niet-aftrekbare	belastingen.
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Doelgroepen	 Beeldend	kunstenaars,	vormgevers,	architecten	en	bemiddelaars.

  Beeldend kunstenaar:	degene,	die	professioneel	werkzaam	is	binnen	het	kader	van	
de	beeldende	kunsten	en	wel	op	één	of	meer	van	de	volgende	terreinen:	teken-,	
schilder-	en	grafische	kunsten,	beeldhouwkunst,	niet-traditionele	vormen	van	
beeldende	kunst,	fotografie,	audiovisuele	en	nieuwe	media,	beeldende	kunst-
toepassingen,	–	kunst	in	de	openbare	ruimte	en	ambachtelijke	kunsten.

  Vrije vormgever: die vormgever wier voornaamste werkzaamheden bestaan uit  
het produceren van vrij werk.

  Bemiddelaar:	degene	die	professioneel	werkzaam	is	als	een	curator,	criticus,	
theoreticus	of	beschouwer,	op	het	gebied	van	de	beeldende	kunsten,	vormgeving	 
of architectuur.

Soort project	 	Het	Fonds	kent	verschillende	subsidiemogelijkheden,	te	weten:
	 •	 	De	Regeling	stimuleringssubsidies	2:	het	stimuleren	van	de	artistieke	ontwikkeling	

en prestaties van kunstenaars op het gebied van beeldende kunsten. 
	 •	 	De	Regeling	publicatiesubsidies	voor	beeldend	kunstenaars,	vormgevers	en	

architecten: de publicatiesubsidie is bedoeld voor eenmalige zelfstandige 
publicaties,	die	een	inhoudelijke	bijdrage	leveren	aan	de	discussie	over	of	het	
inzicht	in	de	ontwikkeling	van	de	hedendaagse	beeldende	kunst,	vormgeving	en	
bouwkunst of die het werk van een individuele kunstenaar of ontwerper zijn plaats 
in die ontwikkeling geven.

	 •	 	De	Regeling	subsidies	buitenland:	ondersteunen	van	kunstenaars	en	bemiddelaars	
door het subsidiëren van een werkperiode in een atelier in het buitenland. 

	 •	 	De	Regeling	tijdelijke	bijzondere	projecten:	op	basis	van	deze	regeling	kunnen	
tijdelijke bijzondere projecten worden ondersteund. Hiertoe behoren Kunstenaars 
en	Televisie,	Kunstenaars	en	School	en	Masterclasses.	Het	kan	gaan	om	
pilotprojecten,	het	benoemen	en	bevorderen	van	aandachtsgebieden	en	tijdelijke	
regelingen (al dan niet in samenwerking met derden).

	 •	 	Diverse	prijzen:	waaronder	de	Marten	Toonderprijs;	drie	oeuvreprijzen;	de	Benno	
Premselaprijs;	de	Prijs	voor	de	kunstkritiek	en	de	Prijs	voor	de	jonge	Kunstkritiek.

7. Grafimedia (drukkerijen)

7.1 Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst

Het	doel	van	het	Fonds	voor	beeldende	kunsten,	vormgeving	en	bouwkunst	is	het	bevorderen	van	deze	disciplines	door	
het	toekennen	van	subsidies	aan	beeldend	kunstenaars,	vormgevers,	architecten	en	bemiddelaars.

Doel van het Fonds voor beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst is het bevorderen van 

deze disciplines door het toekennen van subsidies.



Belangrijkste voorwaarden De voorwaarden verschillen per subsidieonderdeel.

Beoordelingscriteria De voorwaarden verschillen per subsidieonderdeel.

Subsidie  De subsidiebijdrage verschilt per subsidieonderdeel.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	kunnen	doorlopend	worden	ingediend	bij	het	Fonds	voor	beeldende	
kunsten,	vormgeving	en	bouwkunst.	Rechtspersonen	moeten	hun	aanvragen	voor	
publicatiesubsidie	echter	indienen	bij	het	Mondriaan	Fonds.

 Aanvragen kunnen doorlopend 
worden ingediend bij het Fonds 

voor beeldende kunsten, 
vormgeving en bouwkunst. 
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Doelgroepen	 	Het	fonds	richt	zich	op	(uitgevers	van)	persorganen	die	in	belangrijke	mate	nieuws,	
analyse,	commentaar	en	achtergrondinformatie	bevatten	over	een	gevarieerd	
deel	van	de	maatschappelijke	actualiteit,	mede	in	het	belang	van	de	politieke	
meningsvorming.

Soort projecten	 Er	is	subsidie	mogelijk	voor:
	 •	 	Een	sponsorverzoek:	per	kalenderjaar	wordt	het	sponsorbudget	in	twee	rondes	

uitgekeerd. De eerste ronde loopt van 1 januari tot en met 30 juni en daarbij is  
€	25.000,--	ter	beschikking	voor	sponsorverzoeken.	De	tweede	ronde	loopt	van	 
1	juli	tot	en	met	31	december	en	daarbij	is	eveneens	€	25.000,--	ter	beschikking.

	 •	 	Drie	subsidieregelingen	die	allemaal	gericht	zijn	op	het	structureel	verbeteren	van	
de	exploitatie:

  o  projecten van afzonderlijke persorganen (krant of tijdschrift) gericht op het 
bereiken	van	een	rendabele	exploitatie

	 	 o	 	organisatieonderzoek,	gericht	op	de	structurele	verbetering	van	de	exploitatie	
van een persorgaan

  o  gezamenlijke projecten van persorganen gericht op structurele verbetering van 
de	exploitatiepositie	van	de	bij	het	project	betrokken	persorganen

  
	 U	kunt	in	2012	doorlopend	een	aanvraag	indienen	voor	deze	regelingen.
	 •	 Onderzoek	voor	de	persbedrijfstak	als	geheel.
	 •	 Tijdelijke	subsidieregeling	persinnovatie	2013.
	 •	 Tijdelijke	subsidieregeling	regionale	journalistieke	samenwerking	2013.

8. Uitgeverij en journalistiek

8.1 Stimuleringsfonds voor de pers

Het	Stimuleringsfonds	voor	de	pers	heeft	tot	doel	het	handhaven	en	bevorderen	van	de	pluriformiteit	van	de	pers	voor	
zover die van belang is voor de informatie en opinievorming.

Het Stimuleringsfonds 
voor de pers heeft tot doel het 
handhaven en bevorderen van 

de pluriformiteit van de pers voor 
zover die van belang is voor de 
informatie en opinievorming.
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Belangrijkste voorwaarden	 •	 	Aanvragen	kunnen	alleen	worden	gedaan	door	rechtspersonen	die	
de uitgaverechten bezitten van het persorgaan of het journalistieke 
informatieproduct.

	 •	 	Zowel	nieuwe	als	bestaande	initiatieven	op	persgebied	komen	in	aanmerking	voor	
ondersteuning.

	 •	 Daarnaast	gelden	de	volgende	algemene	criteria:	
  o zij worden in Nederland uitgegeven en zijn bestemd voor het publiek in Nederland
	 	 o	 	zij	bevatten	in	belangrijke	mate	nieuws,	analyse,	commentaar	en	

achtergrondinformatie over een gevarieerd deel van de maatschappelijke 
actualiteit,	mede	in	het	belang	van	politieke	meningsvorming

	 	 o	 	zij	worden	geredigeerd	door	een	zelfstandige	redactie	op	basis	van	een	statuut,	
waarin de redactionele identiteit is neergelegd

  o zij verschijnen regelmatig en ten minste maandelijks
  o zij zijn voor iedereen verkrijgbaar
  o zij worden verkrijgbaar gesteld tegen betaling
  o zij worden niet uitgegeven door of vanwege de overheid
	 	 o	 	zij	worden	niet	uitgegeven	of	verspreid	in	samenwerking	met	het	lidmaatschap,	

donateurschap	of	deelnemerschap	van	een	vereniging,	kerkgenootschap	of	
andere organisatie.

	 •	 Per	subsidiemogelijkheid	worden	nog	aanvullende	eisen	gesteld.

Subsidie  De financiële steun heeft de vorm van kredieten en kredietfaciliteiten onder gunstige 
voorwaarden of uitkeringen. In alle gevallen heeft de steunverlening een tijdelijk 
karakter en is ze bedoeld om het desbetreffende persorgaan door een moeilijke 
periode heen te helpen. 

	 Het	budget	voor	2013	is	als	volgt	opgebouwd:
	 •	 €	1,7	miljoen		voor	tijdelijk	vast	te	stellen	subsidieregelingen	waaronder:
	 	 o	 Tijdelijke	subsidieregeling	Persinnovatie:	
	 	 	 	De	subsidie	bedraagt	maximaal	€	100.000	per	aanvraag	en	voor	een	periode	

van	maximaal	één	jaar.	Het	beschikbare	budget	is	€	450.000,--.	Er	zijn	in	2013	
2	aanvraagrondes,	met	als	deadlines	19	mei	en	20	oktober.

	 •	 €	2	miljoen	voor	activiteiten	ten	behoeve	van	persorganen	en	onderzoek.

Openstelling regeling	 	Aanvragen	moeten	vooraf	worden	ingediend	bij	het	Stimuleringsfonds	voor	de	pers.	
Zie	ook	onder	‘soort	projecten’.
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Doelgroepen	 In	aanmerking	voor	subsidie	komen	personen,	uitgevers,	projecten	en	uitgaven.	

Soort projecten  De stichting geeft een bijdrage voor tijdschriften en tijdschriftjournalistiek in schrift 
en	beeld,	in	print	en	digitaal,	inclusief	fotojournalistiek,	grafische	vormgeving	en	
web-uitingen.	Daarnaast	is	subsidie	beschikbaar	voor	bijzondere	projecten	op	het	
gebied van tijdschriften.

	 	De	LOF	prijzen	worden	jaarlijks	in	samenwerking	met	het	Nederlands	
Uitgeversverbond	(NUV)	uitgereikt:

	 •	 	De	Mercur	d’Or,	LOF-prijs	voor	publiekstijdschriften	is	een	oeuvreprijs	voor	een	
tijdschrift dat of een persoon die een opvallende prestatie heeft geleverd op de 
Nederlandse tijdschriftenmarkt.

	 •	 	LOF-prijs	voor	Vakinformatie:	een	prijs	voor	een	uitgave	over	of	uitgever	van	vak-	
en wetenschappelijke informatie.

Subsidie	 De	bijdrage	verschilt	per	geval.	Beide	LOF-prijzen	bedragen	€	10.000,--.	

Openstelling regeling	 	Aanvragen	en	nominaties	kunnen	per	e-mail	of	schriftelijk	worden	ingediend	bij	het	
secretariaat	van	de	Stichting	Lucas-Ooms	Fonds.

8.2 Stichting Lucas Ooms Fonds

Het	doel	van	de	Stichting	Lucas-Ooms	Fonds	(LOF)	is	het	stimuleren	van	tijdschriften	en	tijdschriftjournalistiek.	 
Het	fonds	steunt	bijzondere	projecten	en	reikt	de	LOF-prijzen	uit.

beeld: Manon van Dorp
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Doelgroepen	 	Vanuit	het	programma	kunnen	zowel	bestaande	als	startende	bedrijven	–	groot	
en	klein	–	begeleiding	én	financiële	ondersteuning	krijgen	bij	het	ontwikkelen	van	
nieuwe dienstconcepten in een open innovatie setting. 

Soort projecten	 	Een	onderneming	die	gebruik	wil	maken	van	het	PADSI-programma	moet	het	
volgende traject doorlopen:

	 •	  Voorfase:	intake.	Gezamenlijk	beschrijven	van	het	concept	op	één	A4’tje:	welke	
innovatie	voor	welke	markt?	

	 •	  Fase 1: onderzoeksfase.	Validatie	van	markt	en	technologie,	met	inzicht	in	de	
commerciële slagingskans en een degelijk businessplan als resultaat.

	 •	 	Fase 2:	testfase.	Testen	van	het	dienstconcept	bij	ten	minste	één	klant.	De	
uitkomst is een investeringsplan.

	 •	 	Fase 3: marktfase.	Opschaling	van	de	nieuwe	dienst	naar	twee	of	meer	klanten.	
Voltooiing	van	het	traject.

Belangrijkste voorwaarden	 	De	innovaties	moeten	betrekking	hebben	op	de	creatie,	opslag,	distributie	en	
consumptie	van	informatie.	Bijvoorbeeld	‘cloud	based’	automatisering,	bijzondere	
sociale	media	toepassingen,	of	vernieuwende	applicaties	op	smartphones	of	tablets.

Subsidie	 •	 	De	maximale	bijdrage	voor	het	doorlopen	van	de	fases	1,	2	en	3	van	een	PADSI-
traject	bedraagt	€	27.500,--.

	 •	 	Het	percentage	van	de	kosten	dat	wordt	vergoed	is	afhankelijk	van	de	
bedrijfsgrootte.	Hierbij	gelden	de	volgende	maxima:	

	 	 o	 75%	van	de	kosten	voor	ondernemingen	met	minder	dan	10	(fte)	medewerkers
	 	 o	 70%	van	de	kosten	voor	ondernemingen	met	10	tot	50	(fte)	medewerkers
	 	 o	 65%	van	de	kosten	voor	ondernemingen	met	50	tot	250	(fte)	medewerkers
	 	 o	 50%	van	de	kosten	voor	ondernemingen	met	250	of	meer	(fte)	medewerkers

	 	 Per	fase	gelden	de	volgende	maximale	bijdragen:	
	 	 o	 fase	1:	€	7.500,--
	 	 o	 fase	2:	€	10.000,--
	 	 o	 fase	3:	€	10.000,--
	 Er	worden	geen	voorschotten	verstrekt.

9. Media en communicatie

9.1 Programma voor acceleratie van document services innovatie (PADSI)

Het	doel	van	het	Programma	voor	acceleratie	van	document	services	innovatie	(PADSI)	is	het	ondersteunen	van	
bedrijven	die	vernieuwende	document-	en	informatiediensten	(willen)	ontwikkelen.	Het	programma	wordt	uitgevoerd	
door	Document	Services	Valley	(een	initiatief	van	Océ,	Exser	en	Universiteit	Maastricht),	en	wordt	mogelijk	gemaakt	door	
financiële	steun	van	Agentschap	NL,	de	provincie	Limburg,	Océ	en	Canon.



Openstelling regeling	 	De	deadline	voor	het	indienen	van	aanvragen	is	1	april	2013.	Het	is	vrij	zeker	dat	dit	
programma na 1 april een vervolg krijgt. Informatie hierover is nog niet bekend. 

	 	Aanvragen	voor	deelname	aan	het	PADSI-programma	moeten	altijd	eerst	worden	
besproken	met	een	Business	Developer	van	Document	Services	Valley.	De	PADSI-
toelatingsprocedure kan vervolgens binnen één week worden doorlopen.

Het doel van het Programma voor 
acceleratie van document services innovatie 

(PADSI) is het ondersteunen van bedrijven 
die vernieuwende document- en 

informatiediensten (willen) ontwikkelen
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