
 

 

 

 
Verbonden Partijen ELFPO POP 2 
 

Als u een aanvraag wilt indienen en daarin verbonden bent met andere partijen is het goed om te 

weten onder welke constructie RVO.nl u plaatst. Dit heeft namelijk gevolgen voor het 

behandelproces. Ook is het bij betalingsverzoeken goed om te weten welke kosten wel en niet 

subsidiabel zijn wanneer sprake is van verbonden partijen. 

 

Wat verstaat RVO.nl onder verbonden partijen? 

 

Met verbonden partijen bedoelen we dat personen of organisaties organisatorisch, economisch 

en/of financieel zijn verbonden. 

Als u voor meerdere personen en/of meerdere organisaties een aanvraag doet, bent u een 

verbonden partij, of bent u gemachtigd een aanvraag voor een verbonden partij te doen. 

 

Bij een project of investering worden er activiteiten uitgevoerd die leiden tot het projectresultaat of 

het realiseren van de investering. Er is dan sprake van een levering van goederen of diensten door 

een leverancier/dienstverlener aan de (mede)aanvrager. Om te kunnen beoordelen of er sprake is 

van verbonden partijen, kijken we naar de relatie tussen deze partij en de (mede)aanvrager. 

Uiteindelijk gaat het om de vraag of de leverancier of dienstverlener gezien moet worden als 

onderdeel van de onderneming van een (mede)aanvrager, als onderdeel van de groep van een 

(mede)aanvrager of als derde. 

 

 

Verschillende soorten verbonden partijen 
 
RVO onderscheidt verschillende soorten verbonden partijen: 
 
Onderneming: 
 

Een onderneming is een persoon of organisatie die een economische activiteit uitoefent, of een 

combinatie van personen en/of organisaties die samen een economische activiteit uitoefenen en zowel 

organisatorisch, economisch als financieel zijn verbonden. 
 
Groep: 
 

Een groep is een economische eenheid waarin personen/ondernemingen en vennootschappen 

organisatorisch zijn verbonden. 
 
Samenwerkingsverband: 
 
Verschillende personen en/of ondernemingen die voor gezamenlijke rekening en risico een te 
subsidiëren activiteit uitvoeren. De verschillende personen of ondernemingen maken geen deel uit 
van dezelfde groep. 

 

Bij een samenwerkingsverband zijn de deelnemers personen of organisaties, ieder met een andere 

eigenaar en is het samenwerkingsverband niet in eigendom van een deelnemend persoon. In een 

samenwerkingsverband mogen wel meerdere ondernemingen uit één groep zitten, mits daarnaast 

nog minimaal één persoon of organisatie van buiten de groep aan het samenwerkingsverband 

deelneemt. 



 

Hoe weet ik tot welke vorm van verbonden partij ik word gerekend? 

Er zijn drie manieren waarop u en uw leverancier of dienstverlener met elkaar verbonden kunnen zijn: 

organisatorisch, economisch en/of financieel. Voor elke van deze vorm van verbondenheid volgt hier 

een definitie. 

– Organisatorisch: De leiding van de leverancier of dienstverlener is helemaal of gedeeltelijk in 

handen van dezelfde natuurlijke/rechtspersonen als de leiding van de (mede-) aanvrager. 

– Economisch: De leverancier/ dienstverlener hebben hetzelfde economische doel als de 

(mede)aanvrager. 

– Financieel: De leverancier/ dienstverlener heeft meer dan 50% van de aandelen én meer dan 

50% van de zeggenschap in handen van de (mede)aanvrager of andersom. 

 

Welke eisen worden er gesteld aan samenwerkingsverbanden? 

 

Een samenwerkingsverband bestaat uit verschillende personen of ondernemingen of een 

combinatie van personen en ondernemingen, die samen voor eigen rekening en risico een 

activiteit verrichten en daarvoor een samenwerkingsovereenkomst sluiten. 

 

- De samenwerkingsovereenkomst moet bestaan vóórdat wordt gestart met de uitvoering 

van de activiteiten.  

– Bij wijzigingen in het samenwerkingsverband tijdens het project moet een nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst worden getekend door alle (nieuwe) deelnemers. Gebruik 

hiervoor het formulier“ machtiging medeaanvragers”. Deze vindt u bij de verschillende 

regelingen op mijn.rvo.nl. 

– Als een deelnemer tijdens het project uit het samenwerkingsverband treedt, kan daarna niet 

als derde kosten declareren bij het samenwerkingsverband. Wij mogen deze kosten niet meer 

subsidiëren. 

– Deelnemers binnen een samenwerkingsverband kunnen kosten die zij maken rechtstreeks 

declareren bij RVO. Als de deelnemers elkaar kosten in rekening brengen, mogen ze geen 

winstopslag rekenen.  Dit kan alleen bepaald worden als de facturen inzicht in de kostprijs 

geven. 

– Bij een samenwerkingsverband bestaande uit verschillende personen of ondernemingen wordt 

de subsidie aangevraagd door alle samenwerkende personen of ondernemingen. 

– Bij een samenwerkingsverband wordt de subsidie verleend aan alle samenwerkende personen  

en/of ondernemingen. Alle samenwerkende (rechts)personen zijn begunstigde en dus allen 

aansprakelijk voor de afhandeling van het project. 

 
Wat bedoelen we met een derde partij? 

 

Een derde is een partij waar geen van de drie verbanden is te leggen. Dus een leverancier of 
dienstverlener die geen organisatorisch, geen economisch en geen financieel verband heeft met de 
(mede)aanvrager kan worden beschouwd als ‘derde’. Een derde wordt dus niet gezien als een 

verbonden partij. 

 

Waar moet u rekening mee houden als u onderdeel bent van een verbonden partij? 

 

Als u de subsidie heeft aangevraagd namens een onderneming dan beschouwd RVO alle betrokken 

partijen die zowel organisatorisch, economisch als financieel aan elkaar zijn verbonden als 

onderdeel van de aanvrager. De verplichtingen worden door alle partijen, die behoren tot de 

onderneming van de aanvrager, gedeeld. 

 



Als u een aanvraag voor voorschot of vaststelling gaat indienen, terwijl u verbonden bent met 

andere partijen binnen dezelfde onderneming, dan gelden een aantal uitgangspunten: 

 

– Onderling gefactureerde kosten zijn niet subsidiabel. Arbeidskosten bijvoorbeeld kunnen alleen 

als eigen arbeid of loonkosten worden opgevoerd, niet als kosten van derden. Bij de kosten 

van bijvoorbeeld materiaal of apparatuur moet extra onderbouwing worden aangeleverd om 

eventuele winstopslagen inzichtelijk te maken. 

– Alle (rechts)personen binnen de onderneming kunnen kosten maken voor projectactiviteiten. 

Facturen mogen geadresseerd zijn aan en/of worden betaald door alle (rechts)personen die 

onderdeel zijn van de onderneming. 

 

Wanneer zijn gefactureerde kosten wel subsidiabel? 

 

Er zijn situaties waarin gefactureerde kosten subsidiabel zijn: 

 

– Als groep: er wordt uitgegaan van de werkelijke kosten (bijvoorbeeld inkoop). Winstopslagen 

zijn niet subsidiabel. Bij arbeid wordt alleen de kostprijs van de uren subsidiabel gesteld. 

Gefactureerde kosten zullen bijvoorbeeld met bewijsstukken van de gemaakte loonkosten 

onderbouwd moeten worden (zie ook de “Instructie loonkosten”). 

– Onderling binnen een samenwerkingsverband: er wordt uitgegaan van de werkelijke kosten 

(bijvoorbeeld inkoop). Winstopslagen zijn niet subsidiabel. Bij arbeid kan Rvo alleen de 

kostprijs van de uren subsidiabel stellen. Gefactureerde kosten zullen bijvoorbeeld met 

bewijsstukken van de gemaakte loonkosten onderbouwd moeten worden (zie ook de 

“Instructie loonkosten”).  

– Ondernemingen binnen een samenwerkingsverband kunnen kosten rechtstreeks declareren bij 

RVO.nl. Als ze elkaar kosten in rekening brengen, mogen ze geen winstopslag rekenen. 

– Kosten van derden: bij kosten van derden kan winstopslag subsidiabel worden gesteld. De 

kosten die u maakt moeten wel ‘marktconform’ zijn. Op mijn.RVO.nl kunt u lezen wat we 

daaronder verstaan Winstopslagen zijn niet subsidiabel als de leverancier van de goederen of 

diensten tot de categorie “groep” of “onderneming” hoort. 

 

Stapeling van subsidies en maximum aantal aanvragen per onderneming 

 

De regels wat betreft stapeling van subsidies worden bij verbonden partijen niet gerekend vanuit 

een enkele persoon of organisatie. In het geval van verbonden partijen wordt u als één 

onderneming gezien.  

 

– Maximum bedragen of percentages gelden per onderneming en niet per (rechts)persoon. 

– Wanneer geen stapeling van subsidies geoorloofd is, geldt dit per onderneming en niet per 

(rechts)persoon. 

– Indien het aantal aanvragen dat mag worden ingediend beperkt is, geldt dit per onderneming, 

niet per (rechts)persoon. 

 

Hoe zit dit met stichtingen? 

 

Of bij een stichting waarbij het bestuur uit BV’s bestaat sprake is van verbonden partijen hangt af 

van een aantal factoren. Als de stichting als rechtspersoon subsidie aanvraagt is de stichting zelf 

geen ‘groep’. Maar als de besturende BV’s samen deel uit maken van een groep gelden de regels 

zoals bij eerdergenoemde definitie van ‘groep’. 

De vraag of in dat geval bij kosten, die door één of meer van de betrokken BV’s in rekening worden 

gebracht bij de stichting, ook de winstopslag subsidiabel is hangt af van de volgende vragen: 

1) Is de leiding van de stichting feitelijk in dezelfde handen als de leiding van de groep BV’s? 

2) Is er sprake van hetzelfde economische doel (zelfde klantenkring) of verricht de stichting 

haar activiteiten in hoofdzaak voor één of meer van de BV’s (of andersom). 



 

Als het bestuur van de stichting alleen uit BV’s van één groep bestaat, is het antwoord 

op vraag 1 ‘ja’. Ook als het bestuur van de stichting uit natuurlijke personen bestaat die ook 

de leiding hebben over de groep BV’s, is het antwoord op vraag 1 ‘ja’. Als ook op vraag 2 het 

antwoord ‘ja’ is, dan is het geheel aan BV’s en stichting te beschouwen als groep en zijn 

winstopslagen binnen de groep niet subsidiabel. Als het antwoord op vraag 2 ‘nee’ is, is geen sprake 

van een economische eenheid, en zijn winstopslagen wel subsidiabel. 

Uitzondering hierop is als betrokken BV’s en de stichting beide onderdeel zijn van een 

samenwerkingsverband (zie definitie). 

 

Wijzigt de organisatiestructuur? 

 

Geef wijzigingen in uw organisatie door aan RVO.nl. Hierover vindt u meer informatie op mijn.rvo.nl (u 

leest hier meer over bij de regeling op mijn.rvo.nl onder ‘Als uw project wijzigt’). 

 

Voor welke subsidies? 

 

De informatie in dit document geldt voor de volgende regelingen: 

 

ELFPO-subsidies: 

– Beroepsopleiding en voorlichting 

– Bedrijfsadviesdiensten 

– Praktijknetwerken 

– Demonstratieprojecten 

– Samenwerking bij innovatie 

– Marktintroductie Energie-innovaties (MEI) 

– Investeringen in gecombineerde luchtwassystemen 

– Duurzame stallen 

– Investeringen in milieuvriendelijke maatregelen 

– Jonge landbouwers 

 

 




