
De deadline voor het inleveren van de verantwoording is 31 maart 2022.

In totaal lever je twee pdf-documenten in: het verantwoordingsformulier en de 
bewijsstukken. 

Onder bewijsstukken vallen bijvoorbeeld kopieën van facturen en/of gescande bonnen 
behorende bij de betreffende uitgave.

• Deze omvatten in totaal minimaal het bedrag van de werkbijdrage. De 
bonnen/facturen mogen niet gedateerd zijn van vóór 15 juni 2021.

• Als je btw-plichtig bent als maker, reken je de btw van de gemaakte kosten 
niet mee. Neem je deel aan de Kleine Ondernemingsregeling? Dan reken je 
de btw van de gemaakte kosten wel mee.

• Je voegt de bewijsstukken samen tot één pdf. Via www.ilovepdf.com/nl kun 
je makkelijk pdf-documenten splitsen of samenvoegen & jpg-afbeeldingen 
overzetten naar pdf. 

• Vanaf vijf of meer bonnen/facturen dien je een Excel overzicht mee te 
sturen waar al de gemaakte kosten onder elkaar staan. Dit overzicht komt 
vooraan in de pdf van de bewijsstukken.

De twee pdf-documenten stuur je naar steunfonds@pictoright.nl.

De automatische reply die je ontvangt na het versturen is je ontvangstbevestiging.

Mocht na een controle op de aanvraag, verklaring en/of verantwoording blijken dat je 
geen recht had op de werkbijdrage, dan behoudt Pictoright zich het recht voor het 
gestorte bedrag terug te vorderen.
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Maak in omschrijving op de volgende pagina duidelijk dat je in de periode van 15 juni 
2021 t/m 31 maart 2022 uitgaven hebt gedaan t.b.v. ten minste één van onderstaande 
voorwaarden: 

• Creatie van nieuw werk; dat wil zeggen dat er een aantoonbaar eindproduct komt.
• Investering in middelen voor de totstandkoming van nieuw werk.
• Nieuwe expositie/publicatie/exploitatie van bestaand werk.
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Hieronder vind je belangrijke informatie omtrent het invullen van de verantwoording. 

Stichting Pictoright | Postbus 15887| 1001 NJ amsterdam | steunfonds@pictoright.nl 

Dit is het verantwoordingsformulier voor de besteding van de werkbijdrage van het Pictoright 
Steunfonds 2021. De deadline voor het inleveren is 31 maart 2022. Wij streven ernaar de 
verantwoording binnen 6 weken na de deadline te behandelen. Voor vragen kun je contact 
opnemen via steunfonds@pictoright.nl. 

Voor- en achternaam 

Kenmerk 

Hoe moet ik mijn besteding onderbouwen?
In de inhoudelijke omschrijving (op de volgende pagina) van de verantwoording zien 
we graag de volgende zaken terug:

• Onder welke discipline valt jouw werk/wat voor soort maker ben je?
(Fotograaf/illustrator/ontwerper/beeldend kunstenaar)

• Wat voor werk heb je gemaakt/ga je maken?
• Waarom is de door jou gemaakte besteding een investering voor jouw werk/

onderneming?

Heb je vragen n.a.v. van het invullen van de omschrijving? Kijk dan op deze pagina.

Vink hieronder aan of je btw-plichtig bent of niet:

Btw-plichtig 

Niet btw-plichtig
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VERANTWOORDING UITGAVEN  
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Omschrijving besteding werkbijdrage (max. 350 woorden): 

Datum van ondertekening Handtekening 

Plaats van ondertekening 
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