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1. Inleiding 

 

Zoals goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Programma op 02 oktober 2009, werden de 

volgende punten in de Richtlijnen omtrent Subsidiabiliteit verduidelijkt:  

- Instructies en richtlijnen voor het beheer en vorderen van personeelskosten; 

- Instructies en richtlijnen voor het beheer en vorderen van bijdragen in natura; 

- Gedetailleerde richtlijnen om de toepassing van de regels voor overheidsopdrachten te 

verzekeren. 

 

Zoals goedgekeurd door het Comité van Toezicht van het Programma op 02 oktober 2009, werden de 

volgende punten in de Richtlijnen omtrent Subsidiabiliteit gewijzigd: 

- Vereenvoudiging van de project en partner EFRO percentages per budgetlijn; 

- Instructies en richtlijnen voor het beheer en declareren van gedeelde kosten. 

 

Een korte beschrijving van de verduidelijkingen en wijzigingen die van toepassing zijn op de laatste 

versie van de Richtlijnen omtrent Subsidiabiliteit volgt hieronder. Het aangepast document, met 

inbegrip van de verduidelijkingen en wijzigingen goedgekeurd door het Comité van Toezicht, zal 

retroactief gelden voor alle goedgekeurde projecten in het kader van alle projectoproepen 

gelanceerd door het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma in de programmaperiode 2007-2013. De 

Richtlijnen omtrent Subsidiabiliteit zullen voortaan de Handleiding bij het Programma genoemd 

worden. 

 

2. Verduidelijkingen aangebracht aan de Richtlijnen omtrent Subsidiabiliteit 

(Handleiding bij het Programma) 

 

2.1 Personeelskosten 

§ 4.3.1 van de Handleiding bij het Programma is gewijd aan personeelskosten. Deze paragraaf werd 

verder uitgewerkt en verduidelijkt. Een aanvullende fiche (factsheet) over personeelskosten is nu 

beschikbaar in Bijlage 6 van de Handleiding bij het Programma. 

 

2.2 Bijdrage in natura 

De regels en procedures die gevolgd moeten worden in het geval van bijdrage in natura zijn 

verduidelijkt en verder uitgewerkt. De regels in verband met bijdrage in natura zijn niet veranderd. 

Meer gedetailleerde instructies en verduidelijkingen zijn nu beschikbaar in Bijlage 5 van de Handleiding 

bij het Programma.  
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2.3 Overheidsopdrachten 

De Programmarichtlijnen inzake Overheidsopdrachten maakt nu deel uit van de Handleiding bij het 

Programma, Bijlage 8. De factsheet geeft verdere details over de plafonds en procedures die moeten 

gehanteerd worden. Het Programma legt geen bijkomende plafonds op dan diegene die vastgesteld zijn 

in de Europese Richtlijnen en nationale wetgeving. De plafonds worden om de twee jaar geactualiseerd 

in een specifieke Europese Verordening; de volgende actualisering zal plaatsvinden in januari 2010. 

 

3. Wijzigingen aangebracht aan de Richtlijnen omtrent Subsidiabiliteit (Handleiding bij 

het Programma) 

 

3.1 Vereenvoudiging van de project en partner EFRO percentages per budgetlijn 

Op 02 oktober 2009 keurde het Comité van Toezicht van het Programma een vereenvoudiging goed van 

de regels betreffende het financieel beheer van projecten. De wijziging houdt de volgende punten in:  

 

• Elk project- en partnerbudget zal met een maximum van 50% EFRO gefinancierd worden.  

• Alle uitgaven die door projecten worden gedeclareerd, zullen terugbetaald worden met 

toepassing van het gemiddelde EFRO-percentage van het project.    

•  Elke budgetlijn zal gefinancierd worden met een maximum EFRO-percentage van 50%. Dit 

betekent dat er geen bijkomende plafonds meer zijn voor:  

a. Budgetlijn 6 (Investeringen): uitgaven voor investeringen zullen gefinancierd worden met 

een maximum percentage van 50% (op project- en partnerniveau); er bestaat niet 

langer een limiet op het totaal bedrag voor investering per projectpartner. 

b. Budgetlijn 7 (Eerstelijnscontrole): uitgaven voor Eerstelijnscontrole worden nu met een 

maximum percentage van 50% terugbetaald.  

• De verdeling van EFRO over de budgetlijnen blijft een kwestie van interne boekhouding op 

project- en partnerniveau;  

• De projecten die voor 02 oktober 2009 zijn goedgekeurd en die verschillende EFRO percentages 

per budgetlijn hebben in hun Aanvraagformulieren, zullen voor elke declaratie worden 

terugbetaald a rato van het gemiddelde EFRO percentage van het project. De Hoofdpartner zal 

de correcte EFRO bedragen doorstorten aan de projectpartners zoals vastgelegd in het 

Aanvraagformulier en de Partnerschapsovereenkomst.  

• De Handleiding bij het Programma en de sjablonen van de voortgangsrapporten en het 

Aanvraagformulier werden aangepast dienovereenkomstig deze vereenvouding.  

  

3.2 Instructies en richtlijnen voor het beheer en declareren van gedeelde kosten 

Op vraag van verschillende projecten keurde het Comité van Toezicht op 02 oktober 2009 een 

specifieke procedure goed voor het beheer van gedeelde kosten. De procedure is toegelicht in Bijlage 7 
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van de Handleiding bij het Programma. Kosten delen en kosten compenseren blijven twee verschillende 

procedures.  

 

4. Besluit 

 

De laatste herziene versie van de Handleiding bij het Programma is nu beschikbaar via: 

 

www.interreg4a-2mers.eu  

 

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat blijft indien nodig ter beschikkig voor verdere toeliching 

en advies. 


