
 

VERKLARING GOED BESTUUR 

 

Vraagt uw organisatie subsidie aan bij de gemeente Utrecht?  

Dan moet de organisatie voldoen aan de voorwaarden die de gemeente Utrecht stelt aan goed bestuur. 

Dit betekent dat uw organisatie moet voldoen aan de Governance Code van de branche, tenzij: 

 uw organisatie minder dan €500.000,- per jaar aan inkomsten heeft, of 

 de branche geen eigen Governance Code heeft (zoals bij bedrijven). 

In dat geval is het voldoende als uw organisatie voldoet aan de Utrechtse voorwaarden voor goed 

bestuur. 

 

Hoe vult u deze verklaring in? 

In deze verklaring geeft u aan of en hoe de organisatie voldoet aan de eisen voor goed bestuur. De 

verklaring wordt ondertekend door één of meerdere bevoegde bestuurders, zoals opgenomen in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel. 

 

U stuurt de verklaring mee met de subsidieaanvraag. Voldoet u aan de eisen? Dan hoeft u bij een 

volgende subsidieaanvraag niet opnieuw een verklaring mee te sturen. Pas als er iets wijzigt in uw 

organisatie, waardoor uw verklaring niet meer klopt, stuurt u een nieuwe verklaring mee.  

 

 

Naam organisatie  ………………………………………………………………………………………… 

 

1. Is uw organisatie een stichting of vereniging? 

 □ Ja, ga door naar vraag 2 

 □ Nee, ga door naar vraag 6 

 

2. Heeft uw organisatie, inclusief deze subsidie, €500.000,00 of meer aan inkomsten per jaar? 

 □ Ja, ga door naar vraag 3 

 □ Nee, ga door naar vraag 6 

 

3. Onder welke branche valt uw organisatie?   …………………………………………………………………… 

 

4. Heeft uw branche een eigen Governance Code?       

 □ Ja, ga door naar vraag 5 

 □ Nee, ga door naar vraag 6 

 

5. Voldoet uw organisatie aan alle eisen gesteld in de Governance Code?     

□ Ja, u kunt deze verklaring ondertekenen 

 □ Nee, ga door naar vraag 7 

 

  

https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/2016-12-utrechtse-voorwaarden-voor-goed-bestuur-2016.pdf
https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/bestuur-en-organisatie/subsidiehulp/2016-12-utrechtse-voorwaarden-voor-goed-bestuur-2016.pdf


 

6. Voldoet uw organisatie aan alle eisen gesteld in de Utrechtse voorwaarden voor goed bestuur? 

  □ Ja, u kunt deze verklaring ondertekenen 

 □ Nee, ga door naar vraag 7 

 

7. Aan welke eisen kan uw organisatie niet voldoen en wanneer kunt u daar wel aan voldoen? U kunt 

daarna de verklaring ondertekenen. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Hierbij verklaar ik dat deze verklaring naar waarheid is ingevuld en ik bevoegd ben om deze namens de 

organisatie te ondertekenen. Het is mij bekend dat de subsidie kan worden ingetrokken of 

teruggevorderd als de organisatie niet (meer) aan de eisen voor goed bestuur voldoet. 

 

Plaats en datum:    …………………………………………………………………………… 

 

Naam, functie en handtekening  ……………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Naam, functie en handtekening  ……………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………… 

 

 

 

Naam, functie en handtekening  ……………………………………………………………………………

     …………………………………………………………………………… 

 

 


