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Naam regeling 

Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebele
Zaaknummer 

CDOKE-04174052 

Gebeurtenis 

Indienen aanvraag 

Datum indiening verzoek 

28 februari 2023 

id (CDOKE) 

 

 

    

    

    

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid 

Met dit formulier kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) uw aanvraag indienen voor de Specifieke Uitkering Tijdelijke 

Regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (Regeling CDOKE). De uitkering betreft een voorschot aan een 

decentrale overheid en vindt plaats in drie delen. De hoogte hiervan per decentrale overheid is terug te vinden in bijlage A bij de regeling. De 

betaling van de voorschotten vindt plaats uiterlijk in mei 2023, januari 2024 en januari 2025. Lees de voorwaarden op rvo.nl/regelingcdoke. 

Vragen over de aanvraag kunt u richten aan regelingcdoke@rvo.nl. 

U kunt altijd de aanvraag tussentijds opslaan en later afmaken. Klik hiervoor onderaan de pagina op de knop ‘Opslaan en formulier verlaten’. 

Verandert de contactpersoon voor de aanvraag? U kunt deze gegevens te allen tijde wijzigen. 

Gegevens gemeente of provincie 

Naam organisatie 

KVK-nummer 

Rechtsvorm 

Kies een vestiging 

Bezoekadres 

Correspondentieadres 

Rekening 

IBAN 

Voo
rbe

eld

https://www.rvo.nl/over-ons/privacy
mailto:regelingcdoke@rvo.nl
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Contactpersoon Gemeente 

Aanhef 

Voorletter(s) 

Tussenvoegsel(s) 

Achternaam 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

E-mailadres 

U ontvangt over deze zaak altijd digitaal bericht van Ik weet dat RVO: 

ons. 
- berichten over deze aanvraag plaatst onder Mijn zaken 

- mij een e-mail stuurt als er iets voor mij klaar staat over mijn aanvraag 

Ik ben voldoende bereikbaar via dit e-mailadres. 

Tweede contactpersoon 

Wilt u een 2e contactpersoon opgeven? 

Aanhef 

Voorletter(s) 

Tussenvoegsel(s) 

Achternaam 

Telefoonnummer 

Mobielnummer 

E-mailadres 

Algemene projectgegevens 

Projectnaam: gebruik hiervoor het volgende format: CDOKE [gemeente- of provincienaam]. Bijvoorbeeld: Projectnaam = CDOKE Gemeente 

Utrecht 

Projectnaam 

Startdatum (van) 01-01-2023 

Einddatum (t/m) 31-12-2025 

Looptijd project bedraagt 3 jaar 
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Verklaringen 

Om aanspraak te kunnen maken op de specifieke uitkering dient u akkoord te gaan met de onderstaande verklaringen: 

Ik ben mij ervan bewust dat ik het volledige bedrag 

zoals weergegeven in bijlage A van de regeling 

aanvraag en dat deze uitkering exclusief eventuele 

verschuldigde btw is. R

Ik ga ermee akkoord dat deze uitkering als een 

voorschot zal worden uitgekeerd in drie delen op de 

volgende momenten: uiterlijk mei 2023, januari 
2024 en januari 2025. R

Ik ga deze specifieke uitkering inzetten om de 

capaciteit (bemensing) bij mijn gemeente of 
provincie te vergroten voor de uitvoering van het 
klimaat- en energiebeleid. R

Ik zal minimaal 90% van de totale uitkering 

besteden aan apparaatskosten en maximaal 10% 

van de totale uitkering aan overige kosten 

gerelateerd aan de apparaatskosten zoals bedoeld in 

artikel 4 van de regeling. R

Ik zal aan RVO jaarlijks in de periode van 1 mei tot 1 

juli een overzicht verstrekken waaruit blijkt dat de 

specifieke uitkering is ingezet voor capaciteit 
(bemensing) op het gebied van klimaat- en 

energiebeleid onderverdeeld naar de volgende 

sectoren: a. gebouwde omgeving; b. elektriciteit; c. 
mobiliteit; d. industrie; of e. overig klimaat- en 

energiebeleid. R

Ik zal jaarlijks uiterlijk op 15 juli verantwoording 

afleggen over de besteding van deze uitkering in het 
voorgaande jaar via het systeem van single 

information, single audit (SiSa) zoals bedoeld in 

artikel 9 van de regeling. RVoo
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Ik ben mij ervan bewust dat het niet voldoen aan de 

in de regeling gestelde verplichtingen kan leiden tot 
een (gedeeltelijke) terugvordering van de verstrekte 

uitkering. R

Ik ben bevoegd en/of gemachtigd om deze aanvraag 

te ondertekenen.  R

Ik verklaar dat dit formulier naar waarheid is 

ingevuld. R

Deze PDF is gegenereerd op: 
28-02-2023 16:15:52 
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