
BOA 2022 – Meest gestelde vragen 
 

We merken dat de formulieren zoals ze op de site van J&V staan nog wat vragen oproepen. 

Hieronder nog wat extra toelichting. 

Lees zelf wel eerst de pagina goed door. https://www.vbne.nl/productdetails/tegemoetkoming-

kosten-boas-2022-regeling-jv-voor-alle-werkgevers 

Helemaal onderaan staat een handig linkje: lees die toelichting ook goed door: 

https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/toelichting-en-instructie-bij-boa-aanvraag-2022-

pdf.fa2170.pdf 

En als er dan toch een vraag onbeantwoord is gebleven, geen punt. Je kunt ons bellen of mailen!  

Groet VBNE-team 

 

1. Welke data moet ik invullen bij vraag 4 op het algemene formulier? 

Vul als begin en einde subsidie-periode 1/1/22 en 31/12/22 in. Het gaat om het hele jaar. 

 

 

2. Waar op het formulier moet ik de salariskosten invullen? 

Op het algemene formulier vul je maximaal 8.000 euro per BOA in. Of maximaal 4.000 euro, in het 

geval van vrijwillige BOA’s. Per BOA vul je dan het bijlage-formulier in. Daar kan je alleen noteren 

capaciteits behoud (BOA’s die al in dienst waren in 2022) of uitbreiding (in 2022 nieuw gekomen 

BOA’s), maar hoef je salaris niet te specificeren. Noteer wel welke andere kosten je meeneemt. Voor 

het verschil (8.000 – opleiding – uitrusting) kan je dan in de achteraf-verantwoording de salarissen 

opvoeren. 

 

3. Capaciteitsbehoud en capaciteitsuitbreiding: wat is het verschil? 

Je moet het formulier invullen alsof het 1/1/22 is. Iedereen die daarvoor al in dienst was is 

capaciteitsbehoud.  Iedereen die in 2022 in dienst is gekomen, is capaciteitsuitbreiding. Je kan wel 

alle kosten opvoeren die in 2022 gemaakt zijn.  

 

4. Ik heb al opleidingskosten aangevraagd in de regeling van LNV, voor 15 juli. Mag ik nu ook 

bij de nieuwe J&V-regeling aanvragen? 

Ja, dat mag voor salaris en voor uitrusting. Niet meer voor opleiding. Maar je hebt dan nog steeds de 

volle 8.000 euro beschikbaar. Dus doe vooral aan beide regelingen mee, dat levert extra subsidie op! 

https://www.vbne.nl/productdetails/tegemoetkoming-kosten-boas-2022-regeling-jv-voor-alle-werkgevers
https://www.vbne.nl/productdetails/tegemoetkoming-kosten-boas-2022-regeling-jv-voor-alle-werkgevers
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/toelichting-en-instructie-bij-boa-aanvraag-2022-pdf.fa2170.pdf
https://www.vbne.nl/Uploaded_files/Zelf/toelichting-en-instructie-bij-boa-aanvraag-2022-pdf.fa2170.pdf


 

5. Mijn BOA heeft recent zijn examen gehaald. Is het nog mogelijk een tegemoetkoming in 

zijn opleidingskosten te ontvangen. Ik had gemist dat ik iets voor 15 juli moest doen. 

Ja, dat kan gewoon in de nieuwe regeling van J&V. Daar mag je ook de opleidingskosten mee 

aanvragen. 

 

6. Wij hebben tijdelijk een BOA gehad dit jaar. Kunnen we ook voor een half jaar een bijdrage 

ontvangen?  

Ja, dat kan.  

 

7.  Ik heb de BOA gegevens niet meer in bezit. Kunnen we gebruik maken van deze regeling? 

Zeker kun je gebruik maken van de regeling. Je moet voor 1 april de verantwoording met de juiste 

stukken toesturen. Je kunt dus altijd nog afzien van subsidie als je niet alle juiste papieren hebt, of 

uiteindelijk toch veel minder kunt aantonen. Let er dan wel op dat je eventueel moet terugstorten! Je 

hebt dan wel de gegevens nodig. Dus zonder gegevens helaas geen vergoeding. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

8. Kan de ZP-BOA ook in aanmerking komen voor deze regeling? 
 
De werkgever moet aanvragen. De ZP-BOA kan éen van zijn/haar werkgevers vragen de aanvraag te 
doen. I.v.m. met het maximum van 8.000 euro per BOA(-nummer) en 4.000 euro per vrijwillige BOA. 
De BOA moet dan zelf bewaken dat er maar 1 aanvrager is en daar de zaken mee regelen. 
Eventuele verrekeningen tussen werkgevers moet dan onderling gebeuren. Die administratie ligt dan 
bij de aanvragende werkgever. 
 

9. Mag ik voor 8.000 euro aanvragen via de nieuwe regeling voor salaris en uitrusting, 

ondanks dat ik al opleidingskosten heb aangevraagd via de 1e regeling dit jaar? 

Ja, dat mag en is ook erg verstandig om te doen. Als je maar niet 2x opleidingskosten aanvraagt en je 

in de J&V regeling beperkt tot uitrusting en salaris.  

 

10. Wanneer moet ik wat inleveren? 

Vóór 18 november 2022 dienen de 2 aanvraagformulieren subsidieverlening bij J&V ingediend 

worden. Subsidieregeling capaciteitsuitbreiding- en behoud groene boa 2022 | Regeling | 

Rijksoverheid.nl 

Mail de formulieren naar subsidieportaal@minjenv.nl 

Vóór 1 april 2023 dienen de bewijsstukken aangeleverd te worden waarmee wordt aangetoond dat 

de kosten daadwerkelijk gemaakt zijn.  

 

11. Ik heb veel BOA’s, moet ik voor allemaal beide aanvraagformulieren invullen? 

Nee, het ‘Aanvraagformulier subsidieverlening J&V’ hoeft per werkgever maar 1x ingevuld te 

worden. Voor elke BOA apart moet er dan een ‘Bijlage’ worden ingevuld. Bij meerdere BOA’s heb je 

dus 1 algemeen formulier met een aantal bijlages.   
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