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Inleiding 
Op 13 februari 2023 vindt de eerste openstelling plaats van het Just Transition Fund (JTF) programma 
in Zuid-Nederland. Stimulus Programmamanagement is aangewezen als Intermediaire Instantie (II) en 
daarmee uitvoeringsorganisatie voor de drie JTF gebieden in Zuid-Nederland: 

• Zeeuws-Vlaanderen / Oost-Vlissingen; 

• West Noord-Brabant; 

• Zuid-Limburg. 
 
Elke regio heeft een TJTP (Territoriaal Just Transtion Plan) opgesteld waarin de doelstellingen en 
voorgestelde acties zijn beschreven. Elk plan bestaat uit drie dezelfde sporen: 

• Spoor 1: Innovatie; 

• Spoor 2: Investeringen in technologie, infrastructuur en systemen; 

• Spoor 3: Arbeidsmarkt. 
Let op: bovenstaand zijn de algemene benamingen per spoor, elke regio heeft haar eigen inhoudelijke 
accenten uitgewerkt in het TJTP. Om deze reden kan de exacte titel van het spoor afwijken van 
bovenstaande titels. 
 
Voor elk spoor volgt een separate openstelling. Dat betekent dat op 13 februari in totaal negen 
openstellingen open gaan; voor alle regio’s en voor alle sporen. Voor elke openstelling is een apart 
hoofdstuk / paragraaf opgenomen in de JTF regeling. Hierin vindt u per spoor/ per regio specifieke 
informatie over voorwaarden, procedure, subsidiebedragen, beoordelingscriteria, etc. Bestuur deze 
goed als u uw aanvraag en projectplan uit gaat werken. 
 
Aanvraagprocedure 
Voor elk spoor is de aanvraag- en beoordelingsprocedure uitgewerkt in de regeling. In algemene zin 
onderscheiden we drie verschillende vormen: 

- Procedure First Come First Serve (FCFS); spoor 2 West Noord-Brabant; spoor 3 voor alle regio’s; 
- Tenderprocedure; spoor 1 Zeeuws-Vlaanderen en spoor 1 West Noord-Brabant;  
- Tenderprocedure met preadvies; spoor 1 en 2 Zuid-Limburg en spoor 2 Zeeuws-Vlaanderen;  

 
  First Come First Serve Tenderprocedure Tenderprocedure met 

pre advies * 

Zeeuws-Vlaanderen Spoor 1  13-03-23 t/m 31-03-23  

 Spoor 2   13-02-23 t/m 27-02-23 
08-05-23 t/m 22-05-23 

 Spoor 3 13-02-23 t/m 29-09-23   

     

West Noord-Brabant Spoor 1  13-03-23 t/m 31-03-23 
05-06-23 t/m 07-07-23 

 

 Spoor 2 13-02-23 t/m 29-09-23   

 Spoor 3 13-02-23 t/m 29-09-23   

     

Zuid-Limburg Spoor 1   13-02-23 t/m 27-02-23 
08-05-23 t/m 22-05-23 

 Spoor 2   13-02-23 t/m 27-02-23 
08-05-23 t/m 22-05-23 

 Spoor 3 13-02-23 t/m 29-09-23   

* De genoemde data in de laatste kolom betreffen per spoor respectievelijk de data voor het indienen 
van de aanvraag van het pre-advies en de data voor de indiening van de volledige aanvraag. De 
aanvragers ontvangen uiterlijk 31-03-2023 het pre-advies.   

      
 



 

 

 
Onderstaand volgt een nadere toelichting per procedure. 
 
First come, First Serve 
Deze procedure werkt volgens het principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Aanvragen 
kunnen doorlopend worden ingediend gedurende de openstellingsperiode en worden in behandeling 
genomen op volgorde van binnenkomst van een volledige aanvraag. Aanvragen die voldoen aan de 
criteria worden inhoudelijk beoordeeld door een externe, onafhankelijke Adviescommissie. Bij 
voldoende punten (minimaal 70 totaal en minimale ondergrens per criterium) wordt de aanvraag 
gehonoreerd. Aanvragen kunnen worden gehonoreerd tot het subsidieplafond is bereikt. Een aanvraag 
die wordt afgewezen, kan gedurende de openstellingsperiode opnieuw worden ingediend, zolang er 
middelen beschikbaar zijn.  
 
Tenderprocedure 
Bij een tenderprocedure vindt de projectselectie plaats op basis van kwaliteit. Alle volledige aanvragen 
die gedurende de openstellingsperiode volledig zijn ingediend en voldoen aan de criteria, worden 
voorgelegd aan de externe, onafhankelijke Adviescommissie voor een inhoudelijk advies. Alleen 
projecten die ten minste 70 punten behalen en het minimaal aantal punten per criterium, worden 
gehonoreerd. Indien het subsidieplafond wordt overschreden, formuleert de Adviescommissie haar 
advies in de vorm van een rangschikking voor de verdeling van de subsidie.  
 
Tenderprocedure met pre-advies 
Het pre-advies is een verplichte bijlage bij de definitieve aanvraag. Het is bedoeld om te voorkomen 
dat de aanvrager veel tijd kwijt is bij het uitwerken van projecten die niet passend zijn. Ook is het 

bedoeld om de procedure na de beoordeling van de aanvraag sneller te laten verlopen. Op basis van 
een door u ingediende pre-adviesaanvraag van het project middels het daartoe bestemde 
formulier, zal een pre-advies worden uitgebracht op passendheid binnen het programma, 
staatssteun en een toets op financiële moeilijkheden.  
Dit pre-advies is een niet bindend, maar maakt wel verplicht onderdeel uit van de procedure. Dit 
betekent dat ongeacht de uitkomst van het advies, een uitgewerkt projectplan ingediend kan worden. 
Tegelijkertijd kunnen er door geen van de partijen rechten aan dit advies worden ontleend, de 
definitieve beoordeling van het project zal plaatsvinden op basis van de uiteindelijk ingediende 
aanvraag en de vraag of de aanvraag nog past binnen het beschikbare subsidieplafond. Dit betekent 
dat het pre-advies zowel voor de aanvrager als de adviescommissie niet bindend is: Er kunnen geen 
rechten aan worden ontleend door de ontvanger. En de adviescommissie weegt het preadvies en de 
wijze waarop het is opgevolgd NIET mee in de beoordeling.  
Voor alle openstellingen met een pre-advies geldt dat aanvragen voor een pre-advies kunnen worden 
ingediend vanaf 13 februari tot en met 27 februari 2023 tot waarna de aanvrager uiterlijk 31 maart 
2023 het pre-advies ontvangt. De openstelling vindt vervolgens plaats van 8 mei tot en met 22 mei 
2023.  
 
Beoordelingsprocedure 
Nadat u uw projectaanvraag heeft ingediend, gaat de beoordelingsprocedure van start. Deze 
procedure moet zijn afgerond binnen 26 weken na ontvangst van de volledige aanvraag (bij FCFS) 
danwel binnen 26 weken na afloop van de openstellingsperiode (bij tender). Hierbij ontvangt u een 
beslissing op uw aanvraag voor subsidie, in de vorm van een beschikkingsbrief. De beoordeling en 
selectie van de aanvragen vinden plaats aan de hand van de volgende stappen. 
 
1. Stimulus Programmamanagement beoordeelt de ingediende aanvragen op volledigheid. 

Onvolledige aanvragen worden geweigerd (knock-out).  
 



 

 

2. Stimulus Programmamanagement beoordeelt de volledige aanvragen op beleidsmatige 
passendheid in het JTF-programma, zoals beschreven onder de subsidievereisten. Niet-passende 
aanvragen ontvangen een afwijzingsbeschikking.  

 
3. Alle aanvragen die volledig zijn en voldoen aan de beleidsmatige criteria worden voor een 

inhoudelijk advies voorgelegd aan en externe, onafhankelijke Adviescommissie. Deze toetst de 
aanvraag op de voor het betreffende spoor geldende criteria zoals opgenomen in de regeling. 

 
De Adviescommissie besluit of ze in haar beoordelingsproces gebruik wil maken van verhelderende 
toelichtingen om aanvullende informatie te ontvangen van de aanvragers. Zo ja, dan ontvangen 
de genodigde aanvragers hiertoe een uitnodiging met een locatie en tijdstip. Indien de 
Adviescommissie besluit om in het beoordelingsproces gebruik te maken van aanvullende 
informatie, dan geven de uitgenodigde aanvragers voor de Adviescommissie een toelichting over 
hun project en beantwoorden ter plekke vragen. Mogelijk past de Adviescommissie op basis van 
deze aanvullende informatie hun advies voor de verdeling van de subsidie, mogelijk in de vorm 
van een kwalitatieve rangschikking, aan.  

 
4. Stimulus Programmamanagement voert een financieel technische toets van de positief 

geadviseerde projecten uit. Bij de tenderprocedure geldt dit alleen voor de projecten die binnen 
het subsidieplafond vallen. Daarbij wordt beoordeeld of een voor subsidie in aanmerking komende 
aanvraag voldoet aan de JTF Regeling, de Europese verordeningen en onderliggende regelgeving. 
De uitkomsten uit deze toets kunnen van invloed zijn op de hoogte van de toe te kennen subsidie. 
Als de financieel technische toets is afgerond, volgt een verleningsbeschikking.  

 
5. Subsidieverlening vindt bij de FCFS procedure plaats op volgorde van ontvangst van de volledige 

aanvraag. Bij de tenderprocedure vindt subsidieverlening plaats in de volgorde van rangschikking, 
waarbij de hoogst gerangschikte aanvragen als eerste voor subsidie in aanmerking komen. Subsidie 
wordt verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. Het project dat op de grens van het 
subsidieplafond is gerangschikt, kan mogelijkerwijs slechts een deel van het aangevraagde 
subsidiebedrag beschikt krijgen. Indien hier sprake van is, neemt Stimulus 
Programmamanagement contact op met de betreffende aanvragers.  
Subsidieaanvragen voor projecten die te laag zijn gerangschikt om voor subsidie in aanmerking te 
komen en niet-gerankte projecten worden geweigerd en ontvangen een afwijzingsbeschikking.  
Alleen bij de FCFS procedure kan een afgewezen aanvraag (in herwerkte vorm) opnieuw worden 
ingediend gedurende de openstellingsprocedure. Bij de Tenderprocedure moet gewacht worden 
op een nieuwe openstelling. 
 

Webportal 
Voor elk spoor wordt in het webportal een separate openstelling ingericht. Bij het betreffende 
aanvraagformulier staat ook expliciet aangegeven welke bijlagen u mee moet sturen met de aanvraag. 
Een aanvraag is pas volledig als alle bijlagen zijn ontvangen.  
 
Vanaf 13 februari 2023, 10.00 uur wordt het webportal voor alle sporen opengesteld en kunnen 
aanvragen worden ingediend. Binnen het webportal is een handleiding beschikbaar.  
Let op: voor het indienen van nieuwe aanvragen, dient u gebruik te maken van eHerkenning (EH2+) of 
eIDAS. Vraag deze tijdig aan! Indien u binnen de openstellingstermijn niet in het bezit bent van EH2+ 
of eIDAS, kunt u niet op de Webportal inloggen en dus geen subsidieaanvraag indienen. 
 
De link naar het webportal is: https://www.jtf-webportal.nl/mijn/ 

https://www.jtf-webportal.nl/mijn/

