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Samenvatting

1. Hoe een projectbudget opstellen?
• Inschatting van de uitgaven en financiering van een project
• EFRO en cofinanciering (“Match funding”)
• Geld en bijdragen in natura (“in kind contributions”)
• Gedeelde kosten (“shared costs”) en compensatie van 

kosten (“compensation of costs)
• Flexibiliteit en lange termijn planning

2. Wat is een “subsidiabele uitgave” (“eligible
expenditure”)?
• Concept van “subsidiabiliteit”
• Subsidiabele periode en budgetlijnen
• Voorbereidingskosten en implementatiekosten

3. “Pijlers” om in de gaten te houden…
• Openbare aanbesteding (“public procurement”)
• Eerstelijnscontrole (“First Level Control”)
• Publiciteit en communicatie vereisten



1. Hoe een project budget opstellen?



Inschatting van de uitgaven en 
financiering van een project

Basisprincipes:
 Prijs-kwaliteitsverhouding
 Evenwichtige begroting (op project- en 

partnerniveau)
 Projectdoelstellingen naar beschikbare financiële 

middelen en personeelscapaciteit
 Gedetailleerde inschatting van kosten per activiteit
 Gedetailleerde inschatting van kosten per 

budgetlijn
 Realistische jaarlijkse planning



EFRO en cofinanciering

EFRO:
 Maximaal 50% van elk partnerbudget
 Realistische planning in de “verplichte” jaarlijkse prognose
 Terugbetaling op basis van 2 gecertificeerde declaraties per 

jaar => voldoende liquiditeit noodzakelijk!

Cofinanciering:
 Tenminste 50% van elk partnerbudget
 Kan niet afkomstig zijn van een andere EU-subsidiebron
 Officieel vastgelegd in de intentieverklaringen (“Letters of 

Support”) (consistent met het Aanvraagformulier)
 Inzet van middelen door iedere partner in een transparante 

en traceerbare procedure (in overeenstemming met de 
Programmaregels)

 Verstrekt uit eigen fondsen van de partners en/of externe 
bronnen



Geld en bijdragen in natura (“in kind 
contribution”)

Bijdragen in geld zijn:
 Alle financiële bijdragen van iedere projectpartner (behalve 

bijdragen in natura)
 Absoluut essentieel voor een zeker en duurzaam 

projectbeheer
 Noodzakelijk 100% van de projectuitgaven te voorzien 

alvorens EFRO terugbetaling

Bijdrage in natura moet:
 Duidelijk vermeld worden in het Aanvraagformulier (alleen 

toegestaan in budgetlijnen 1, 3 & 6)
 Een “gift” zijn aan het project, zonder dat dit later 

terugbetaald moet worden
 Niet meer bedragen dan het bedrag aan cofinanciering
 In overeenstemming zijn met de Programmaregels



1/ In het budget van de partner die een bijdrage in natura
levert

Bijdrage in natura (1/3)



2/ In het gedeelte « Herkomst van de cofinanciering » van
de partner die een bijdrage in natura levert. De genoemde
organisatie is de bron van de bijdrage.

Bijdrage in natura (2/3)



3/ In het gedeelte « Bijdrage in natura » van het
Aanvraagformulier

Bijdrage in natura (3/3)



Gedeelde kosten (“shared costs”) en 
compensatie van kosten (“compensation 
of costs”)

Gedeelde kosten:
 Gecompliceerde procedure (mogelijk maar NIET 

aanbevolen)
 Duidelijk voorzien en correct aangegeven in het 

Aanvraagformulier (specifieke tabel per partner)
 Opgesomd in de budgetlijnen van de betrokken partners 

(alleen het WERKELIJK te betalen deel!)
 Beheer in overeenstemming met de Programmaregels 

(herleidbaar en transparant)
 Geaccepteerd en gevalideerd door de eerstelijnscontroleurs

Compensatie van kosten:
 Gemakkelijker te beheren en aanbevolen in plaats van 

gedeelde kosten
 Meer in overeenstemming met een 

« samenwerkingsbenadering »!



Basisprincipes:

 Ze moeten gerechtvaardigd zijn (genoemd in het
Aanvraagformulier, in de partnerschapsovereenkomst, gecontroleerd
door de bevoegde eerstelijnscontroleurs);

 De relatie tussen partners mag geen leverancier-afnemer relatie
zijn;

 Alle betalingen tussen partners worden beschouwd als
terugbetaling (geen bron van cofinanciering!!);

 Verzoeken om terugbetaling moeten worden behandeld als
document van dezelfde bewijskracht als een factuur;

 Vergoeding van gedeelde kosten moet gebaseerd zijn op
daadwerkelijk gemaakte kosten;

 Wanneer gedeelde kosten de uitgaven van externe deskundigen en
leveranciers vergoeden, moeten openbare aanbestedingsregels en
procedures in acht zijn genomen en de selectie moet zijn gebaseerd
op een niet-discriminerend aanbestedingsproces.

Gedeelde kosten (1/4)



Partner A

Leverancier van een dienst

1

Contract en 
betaling

Bv: 100 €

Bv: Projectwebsite

Eerstelijns-
controleur 1

Validatie van de uitgave en 
ondertekening van het 
bevestigingsdocument

2

Bv: 100 €

STAP 1

Gedeelde kosten (2/4)



Partner A

Eerstelijn-
controleur

2

3

5

Partner B

4
Bv: 50 €

Stuurt het 
bevestigings-
document + 

declaratie (inclusief 
een kopie van alle 
ondersteunende 
documenten ter 

rechtvaardiging van 
de kosten)

Validatie van de 
uitgave

Vergoeding

STAP 2

Gedeelde kosten (3/4)



Partner A Partner B

Programma
GTS

EFRO

6

Bv: Web-
site: 50 €

Bv: 25 €

Partner Financieel 
Rapport

6

Bv: Web-
site: 50 €

EFRO
Bv: 25 €

7 8

Hoofdpartner

Project Financieel 
Rapport

Bv: 100 €

Partner Financieel 
Rapport

EFRO

Bv: 50 €

9 9

STAP 3
Gedeelde kosten (4/4)



Correct voorbeeld van gedeelde kosten in 
het Aanvraagformulier (1/2)

Gedeelde kosten moeten correct gedetailleerd in de 
specifieke tabel in het Aanvraagformulier weergegeven 
worden (voor iedere desbetreffende partner)



Correct voorbeeld van gedeelde kosten in 
het Aanvraagformulier (2/2)

Gedeelde kosten moeten correct gedetailleerd in de “Lijst van 
uitgaven” per budgetlijn van het Aanvraagformulier opgegeven 
worden (voor iedere desbetreffende partner)



Slecht voorbeeld van gedeelde cofinanciering

Gedeelde kosten KUNNEN NIET beschouwd worden als gedeelde 
cofinanciering tussen projectpartners



Basisprincipe:

Het idee is uitgaven tussen twee partners in evenwicht te 
brengen.

Voorbeeld:
* Partner 1 betaalt het startevenement 
* Partner 2 betaalt het slotevenement

⇒ Beide partners hebben bijgedragen aan de projectuitgaven 
door een compensatie van de kosten.

Compensatie van kosten (1/2)



Hoofdpartner > 
Programma

Eerstelijn-
controleur

1

Validatie van de 
uitgaven

Eerstelijn-
controleur

2

2 2

Bv: 100 € Bv: 100 €

Leverancier van dienst 1

Betaling

Betalings-
aanvraag

EFRO

1

3

4

Bv: 100 €

Bv: 100 €

Bv: 50 €

Bv: Kick-off evenement

Partner 1 Partner 2

Leverancier van dienst 2

Betalings-
aanvraag

3

EFRO

4

Betaling

1

Bv: 100 €

Bv: 100 €

Bv: 50 €

Bv: Eindevenement

Compensatie van kosten (2/2)



Flexibiliteit en langetermijn planning

Bedenk dat:
 Het budget bestaat uit een lange termijn inschatting van 

kosten
 Werkelijke kosten kunnen afwijken van de inschattingen 

(wisselkoersen; salariskosten; materiaalkosten; reiskosten; 
…)

 Het budget kan gebruik maken van een kleine flexibiliteit 
tussen planning en werkelijke kosten (maximaal 15% op het 
niveau van budgetlijn en/of activiteit)

 Indien noodzakelijk, kan het project een grote 
projectwijziging aanvragen (ter goedkeuring aan de 
Stuurgroep)



2. Wat is een “subsidiabele uitgave” 
(“eligible expenditure”)?



Concept van “subsidiabiliteit”

Kosten zijn subsidiabel indien:
 Duidelijk voorzien en omschreven in het Aanvraagformulier
 Direct gekoppeld aan de projectimplementatie, zoals

beschreven in het Aanvraagformulier
 Gemaakt en gerechtvaardigd in overeenstemming met het

wettelijk kader (EU, nationaal en programma regelgeving)
 Gemaakt binnen de subsidiabele periode van het project
 Gevalideerd door de eerstelijnscontroleurs op basis van

gedegen documentatie



Subsidiabele periode en budgetlijnen

Subsidiabele periode
Voor de 7e projectoproep: 01/08/2009 tot 30/06/2014

Budgetlijnen
1. Personeelskosten
2. Administratiekosten (directe en indirecte kosten) 
3. A) Externe deskundigen  

B) Leveranciers van goederen en diensten
4. Reis- en verblijfkosten
5. Materiaal
6. Investering
7. Validatie van de uitgaven (eerstelijnscontrole)

Een gedetailleerde beschrijving van welke kosten onder welke budgetlijn 
vallen is te vinden in het Handboek van het Programma



Zijn subsidiabel indien:

 Gekoppeld aan de projectactiviteiten

 Bestaan uit salarissen, loon, werkgeversbelasting, 
sociale zekerheid, zorgverzekering en pensioenpremies

 Bestaan uit personeel in dienst van de partner 
organisatie en/of personeel in de vorm van een bijdrage 
in natura

 Ondersteund door alle noodzakelijke documentatie 
(uurroosters, arbeidscontract, loonstroken, etc.)

Onbetaald vrijwilligerswerk in de vorm van een bijdrage in 
natura is NIET subsidiabel

Personeelskosten (BL 1)



Directe algemene kosten:

 Relevant voor de partnerorganisatie en gerelateerd aan 
de administratie van het project

 Direct gegenereerd door het project: de partner kan de 
uitgave rechtvaardigen door een directe factuur aan het 
project

Administratiekosten (BL 2)

Indirecte algemene kosten (overhead):

 De partner kan geen directe factuur aan het project 
overleggen

 Berekeningsmethode met een Pro-rata verhouding:

“totaal aantal mensen dat aan het project werkt (op basis van 
voltijdse equivalenten) / totaal aantal mensen dat voor de 
organisatie werkt (op basis van voltijdse equivalenten)”

MAX 25% BL1



Zijn subsidiabel indien:

 Werk is essentieel voor het project en de kosten zijn 
redelijk

 Het dagtarief mag niet meer dan 800 EUR (exclusief 
BTW) bedragen

 Er wordt voldaan aan de communautaire en nationale 
openbare aanbestedingsregels

Externe expertise in de vorm van een bijdrage in natura is 
subsidiabel

Externe deskundigen (BL 3a)



Zijn subsidiabel indien:

 Kosten zijn redelijk volgens de standaardtarieven in het 
land waarin de contracterende projectpartner gevestigd 
is

 Er wordt voldaan aan de communautaire en nationale 
openbare aanbestedingsregels

Verlening van diensten en goederen in de vorm van een 
bijdrage in natura is subsidiabel

Leveranciers van goederen en diensten (BL3b)



Zijn subsidiabel indien:

 Direct gerelateerd en essentieel voor de effectieve 
implementatie van het project

 Dagvergoedingen zijn niet hoger dan de dagtarieven 
vastgesteld door de Europese Commissie

 Ondersteund door alle noodzakelijke documentatie 
(agenda van de bijeenkomst/vergadering, reisverslag, 
originele tickets, boarding pass, …)

Reizen buiten het programmagebied moeten voorzien zijn in 
het Aanvraagformulier OF toestemming van het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat voor de 
reis moet zijn verkregen.

Reis- en verblijfkosten (BL 4)



Is subsidiabel indien:

 Direct gerelateerd en essentieel voor de effectieve 
implementatie van het project

 Gedeclareerd in overeenstemming met de duur van het 
afschrijvingsplan

 Voldoen aan de communautaire en nationale openbare 
aanbestedingsregels

Materiaal in de vorm van een bijdrage in natura is NIET 
subsidiabel

Materiaal (BL 5)



Is subsidiabel indien:

 De investering is cruciaal voor het behalen van de 
projectdoelstellingen

 De grensoverschrijdende dimensie is evident

 De investering bestaat uit de aankoop van grond of de 
aankoop van onroerend goed of 
infrastructuurwerkzaamheden (d.w.z. werkzaamheden 
aan harde infrastructuur voor fysieke werken en 
voorzieningen die van algemeen belang zijn)

Investeringen in de vorm van een bijdrage in natura is 
subsidiabel

Limiet:
Op projectniveau mogen de kosten voor de aankoop van grond
niet hoger zijn dan 10% van de totale subsidiabele
projectuitgaven, tenzij de aankoop gericht is op milieubehoud.

Investering (BL 6)



Kosten zijn subsidiabel indien:

 Gekoppeld aan het project

 Gerechtvaardigd en onderbouwd door alle noodzakelijke 
documentatie

 In overeenstemming met openbare aanbestedingsregels 
(alleen in het geval van een externe 
eerstelijnscontroleur) 

Alle projectpartners worden met klem geadviseerd budget 
voor de eerstelijnscontrole in het Aanvraagformulier te 

reserveren!

Validatie van de uitgaven (BL 7)



Basisprincipes:

 Inkomsten moeten alleen worden aangegeven in het
Aanvraagformulier indien er winst (netto inkomsten)
wordt gegenereerd door de verkoop van
artikelen/levering van diensten

 De gegenereerde netto inkomsten moeten worden
gedeclareerd en worden afgetrokken van de
subsidiabele kosten

 De EFRO subsidie wordt berekend op basis van de
totale kosten na aftrek van de inkomsten

Inkomsten



Voorbeeld van beheer van netto inkomsten

Vb 1 (met winst) Vb 2 (zonder winst)

Subsidiabele 
kosten 100.000 € 100.000 €

Winst 10.000 € 0 €

Gedeclareerde 
kosten

(100.000-10.000)=
90 000 € 100.000 €

EFRO 50% 45.000 € 50.000 €



Voorbereiding:
 Kosten moeten gerechtvaardigd zijn in het kader van de

projectactiviteiten en duidelijk betrekking hebben op de
voorbereiding van het project

 Kosten moeten in het Aanvraagformulier opgenomen zijn en in
overeenstemming zijn met het “prijs-kwaliteit” principe

 Kosten kunnen alleen na goedkeuring van het project
gedeclareerd worden en moeten gerapporteerd worden
overeenkomstig Europese, nationale en programma regels

Voorbereidingskosten en implementatiekosten

Uitvoering:
 Houd de beschikbare tijd tussen de goedkeuring door de 

Stuurgroep (of ondertekening van het Subsidiecontract) en de 
einddatum van de projectactiviteiten in de gaten!



3. “Pijlers” om in de gaten te houden…



36

Waarom openbare aanbestedingsregels?

• De aankoop van goederen en diensten, alsook de aanvraag
voor openbare werken, door publieke diensten of andere
openbare instanties zijn onderworpen aan communautaire en
nationale regels

• De aanbestedingsregels zijn gericht op het waarborgen van
transparante en eerlijke omstandigheden voor de competitie
op de gemeenschappelijk markt

• Alle projectpartners en hoofdpartners (onafhankelijk
van hun status!) moeten voldoen aan de openbare
aanbestedingsregelgeving, wanneer zij een externe
organisatie voor de levering van goederen of diensten
(inclusief expertise) willen contracteren

Openbare aanbesteding (1/2)



37

Implicatie voor projecten?

• Alleen kosten die overeenstemmen met openbare
aanbestedingsregels worden subsidiabel geacht

• Deze regels moeten door alle organisaties genoemd als
projectpartners in het Aanvraagformulier (inclusief private
partners!) worden toegepast

Voor openbare aanbestedingsprocedures zie:

• EU openbare aanbestedingsregels
• Nationale openbare aanbestedingsregels
• Handboek van het Programma

Openbare aanbesteding (2/2)



Eerstelijnscontrole (“First Level Control”)
Nationale systemen:

 Gecentraliseerd systeem : Vlaanderen
 Gedecentraliseerd systeem : FR, UK, NL

Alleen voor gedecentraliseerd systeem: 
Iedere projectpartner moet een eerstelijnscontroleur (intern of 

extern) aan het nationaal goedkeuringsorgaan voorstellen.

Voor beide systemen (gecentraliseerd en 
gedecentraliseerd):

• 100% van de kosten en activiteiten moet door de 
eerstelijnscontroleur op partnerniveau worden gecontroleerd

• De eerstelijnscontroleur van de Hoofdpartner controleert en 
consolideert het voortgangsrapport

• Iedere eerstelijnscontroleur moet verzekerd zijn van 
onafhankelijkheid, competentie en professionele ervaring 
(inclusief kennis van het Engels!)



39

Voor alle media:

1. Embleem van de EU 

2. Verwijzing naar de Europese Unie 

3. Verwijzing naar de bijdrage uit het Europese Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling 

4. Programmalogo  

5. “INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border

Cooperation Programme 2007-2013”

Publiciteit en communicatie (1/3)
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Voor websites:

 hyperlinks naar de programma en Europa websites

Voor kleine artikelen:
Embleem van de EU is voldoende 

Publiciteit en communicatie (2/3)

Daarnaast…



41

Voor projecten:

 Met investeringen in infrastructuur of bouwwerkzaamheden

 Met een overheidsbijdrage boven 500 000 €

Dient tenminste binnen 6 maanden na de projectlooptijd een

permanent, goed zichtbaar informatiepaneel geplaatst te 

worden met informatie omtrent de verwijzing naar de EU, het 

EFRO, programma, project, logo, etc.

Publiciteit en communicatie (3/3)



Davide BERGANTIN
Finance Unit Coordinator, Tel: +33 3 20 21 84 82
d.bergantin@interreg4a-2mers.eu

Emmanuel NADAUD
Finance Officer, Tel: +33 3 20 21 84 89
e.nadaud@interreg4a-2mers.eu

Marianne DENOEU
Finance Officer, Tel: +33 3 20 21 84 80 
m.denoeu@interreg4a-2mers.eu

Elodie VILLENEUVE
Finance Officer, Tel: +33 3 20 21 84 81 
e.villeneuve@interreg4a-2mers.eu

Lyke BOSMA
Finance Officer, Tel: +33 3 20 21 84 80 
l.bosma@interreg4a-2mers.eu

Financiële Unit @ GTS
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