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In deze nieuwsbrief informeren we u over het sectorplan Uitgeverijbedrijf.  
 
‘Het einde nadert!’ 

Het einde voor het aanleveren van uw declaraties voor 
subsidie uit het sectorplan, welteverstaan. Op maandag 
17 oktober 2016, 12:00 uur sluit het portal voor het indie-
nen of compleet maken van registraties. Verder uitstel, 
voor zover niet eerder is verleend, is niet meer mogelijk. 
Daarom een dringend verzoek aan iedereen om nogmaals 
te controleren of alle declaraties ingediend zijn en de 
openstaande declaraties zo spoedig mogelijk af te ronden 
en in te dienen.  

Ook de gegevens voor de VanWerkNaarWerk (1b) trajecten vallen hieronder. De contracten met 
leveranciers worden niet opgenomen in de portal en kunnen ook na deze datum nog worden afge-
wikkeld., maar uiterlijk 17 oktober moet in elk geval de declaratie ingediend te zijn.  

De enige uitzondering op de deadline zijn de declaraties voor het instroom trajecten (maatregel 4a). 
Deze verlopen niet via het portal. Via de mail kunt u de vereiste stukken aanleveren. Bedrijven die 
zich hiervoor aangemeld hebben, ontvangen binnenkort nadere informatie. 
 
Instroomproject (maatregel 4a) 
Voor het declareren van de instroomtrajecten ontvangt u binnenkort per mail een set formulieren en 
een aanleverinstructie. Deze documenten wijken overigens niet af van de eerder aangeleverde stuk-
ken. Naast de gebruikelijke deelnemersgegevens wordt ook gevraagd om een “verklaring werkloos-
heid deelnemer” en een zogeheten ‘additionaliteitsverklaring’. Deze formulieren zijn essentieel voor 
het verkrijgen van subsidie. 

Verklaring Werkloosheid: Deze moet door de deelnemer ingevuld en ondertekend worden en heeft 
als doel het aantonen dat de deelnemer tenminste 6 maanden werkloos was voor aanvang van het 
dienstverband. 

Additionaliteitsverklaring: Deze moet worden ondertekend door een tekeningsbevoegde en de O.R. / 
Werknemersvertegenwoordiging. Het doel van dit formulier is om aan te tonen dat er geen verdrin-
ging heeft plaatsgevonden door collectief ontslag.  
 
Tussenrapportage en bijstelling beschikking  
Eind oktober 2016 wordt de laatste rapportage verzonden aan het Agentschap SZW. Tevens wordt 
dan een verzoek tot wijziging van de subsidiebeschikking ingediend. Wij baseren ons qua realisatie 
op de gegevens zoals deze zijn opgenomen in de portal op 17 oktober.  

 

 



 

Volgende bijeenkomst 
In december van dit jaar organiseren we een afsluitende bijeenkomst voor alle deelnemers aan het 
sectorplan. Naast het presenteren van de resultaten, zullen we ook ingaan op de ervaren knelpunten 
en succesfactoren. Uiteraard zullen we dan ook het vervolgtraject (met o.a. informatie over de eind-
rapportage, accountsverklaring en subsidieverstrekking). U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
 
Contactinformatie: 

Projectleider 
Ruud Schets: r.schets@nuv.nl 

Administratie en ondersteuning verantwoording 
Peggy Bolwerk: p.bolwerk@nuv.nl 

Algemene informatie 
http://www.uitgeverijbedrijf.nl/projecten/sectorplan/pages/default.aspx#.VrSm3tXhCUk 
 
Subsidie portaal BTB  
https://www.btb-sectorplan.nl/ 
 
Stichting Bedrijfstakbureau voor het Uitgeverijbedrijf 
Postbus 12040 - 1100 AA AMSTERDAM - Telefoon: 020 430 91 02 - E-mail: info@btb-sectorplan.nl 
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