
 

 

PROJECTAFSLUITING 

 

1.1. Achtergrond 

Wanneer het project het laatste semester van de uitvoering heeft bereikt, zal het project een overzicht van 

de project- en partnerschapresultaten op het moment van afsluiting moeten overleggen (zowel wat betreft 

financiën als op inhoudelijk vlak), inclusief de potentiële duurzaamheid van deze resultaten.  

Het Eindrapport is daarom een belangrijk document voor de communicatie- en kapitalisatiedoeleinden en 

doet dienst als een soort van visitekaartje van het project.  

 

1.2. Samenstelling van het Eindrapport 

De benodigde documenten aan het eind van het project zijn de volgende: 

 

1. Laatste reguliere Voortgangsrapport (binnen 2 maanden na de einddatum van de 

projectactiviteiten) 

2. Eindrapport (binnen 2 maanden na de einddatum van de projectactiviteiten) 

3. Cd-rom (binnen 2 maanden na de einddatum van de projectactiviteiten) 

4. Administratieve Eindchecklist (binnen 2 maanden na de einddatum van de projectactiviteiten, 

tenzij het project om een extra financieel rapport heeft gevraagd. In dit geval zal de administratieve 

Eindchecklist binnen 5 maanden na de einddatum van de projectactiviteiten worden ingediend) 

5. Extra financieel rapport voor de 3 extra maanden (binnen 5 maanden na de einddatum van 

de projectactiviteiten) 

 

Het laatste reguliere Voortgangsrapport is het rapport dat de laatste 6 maanden van de 

projectuitvoering, zoals aangegeven in het Aanvraagformulier, beslaat. Het moet binnen 2 maanden na de 

einddatum van de projectactiviteiten worden ingediend. 

 

Het Eindrapport is een Excel document met de belangrijkste informatie betreffende de uitgevoerde 

activiteiten, de bereikte resultaten en de door het project geleerde lessen.  

 

De Cd-rom zal de door uw project belangrijkste publiciteitsproducten, betreffende communicatie en 

concrete resultaten, bevatten.  

 

Een administratieve Eindchecklist zal ook moeten worden ingediend: 

- tegelijk met het Eindrapport indien het project geen extra financieel rapport heeft aangevraagd (zie 

hieronder voor aanvullende informatie over het extra financieel rapport). 

- tegelijk met het extra financieel rapport indien dit is aangevraagd door het project (zie hieronder 

voor aanvullende informatie over het extra financieel rapport). 
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De administratieve eindchecklist dient de volgende bijlagen te bevatten: 

- een cofinancieringsverklaring voor iedere projectpartner (zie sjabloon); 

- een bankafschrift of gelijkwaardig juridisch document ter onderbouwing van de EFRO-stroom tot 

aan het laatste uitbetaalde voortgangsrapport, met name: 

a. de geldstroom van de Certificeringsautoriteit naar de HP  

b. de geldstroom van de HP naar de projectpartners (PP’s)  

c. van alle PP’s een bevestiging van ontvangst van hun EFRO-aandeel per declaratie; 

- een bankafschrift of juridisch gelijkwaardig document voor elke betrokken partner waaruit blijkt 

dat de cofinanciering uit de externe bron(nen) is ontvangen;  

- een actieplan met een schatting van de netto-inkomsten die in de 5 jaar na afsluiting van het 

project zullen worden gegenereerd (alleen voor projecten die na afsluiting nog inkomsten 

genereren). 

 

De bankafschriften moeten normaal gesproken zijn afgegeven door de bank van de partner. Hierop moet 

duidelijk te zien zijn waar het geld vandaan komt (=>wie heeft het geld overgemaakt), wie de begunstigde 

is (=>de rekeninghouder), welk bedrag precies is overgemaakt (bij voorkeur in €) en wat de reden voor de 

overboeking is (bijv. Project X, declaratie 1). 

 

Wat als de partner geen bankafschrift kan indienen? 

Indien om gelijk welke reden gelinkt aan de interne werking van de organisatie een partner een dergelijk 

document niet kan indienen, dient een juridisch vergelijkbaar document dat de hierboven genoemde 

informatie bevat, ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger of iemand uit de organisatie die 

bevoegd is om de organisatie juridisch te binden, met de administratieve eindchecklist te worden 

meegestuurd.  

 

Een extra financieel rapport zal eveneens worden ingediend als het project hierom gevraagd heeft en in 

staat is kosten te declareren, gerelateerd aan: 

- administratieve kosten ontstaan en betaald in het kader van de 3 maanden, opgenomen in het extra 

rapport 

- en/of kosten ontstaan tijdens de projectuitvoering MAAR betaald in het kader van de 3 extra 

maanden, opgenomen in het extra rapport 

 

In dit geval dient het sjabloon voor het extra financiële rapport bij het GTS te worden aangevraagd, tegen 

de tijd van de indiening van het laatste reguliere Voortgangsrapport.  

 

 

1.3. Procedure projectafsluiting 

A. Indiening van het Eindrapport 

 

1. Indien het project niet van plan is kosten te declareren voor de extra 3 maanden na het einde van 

de projectuitvoering: 
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In dit geval moet de HP de volgende documenten binnen 2 maanden na afloop de projectuitvoering 

indienen: 

- het laatste reguliere Voortgangsrapport (origineel papieren versie ondertekend + elektronische 

versie) 

- het Eindrapport (enkel elektronische versie) 

- de Cd-rom 

- de ondersteunende documenten, zoals aangegeven in de administratieve Eindchecklist 

(elektronische versie) 

Wanneer bijvoorbeeld een project op 31 december van jaar N eindigt (in onderstaand schema 

weergegeven als T0), zal de HP een regulier Voortgangsrapport (met alleen de kosten ontstaan en 

betaald tot en met 31 december van jaar N), een Eindrapport, de Cd-rom en de ondersteunende 

documenten zoals aangegeven in de administratieve Eindchecklist op 1 maart van jaar N+1 moeten 

indienen (in het schema weergegeven als T2). 
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Afsluitingsprocedure zonder extra financieel rapport  

2 maanden 

GTS verstuurt 
sjablonen: 

-eindrapport;  

-laatste 
voortgangsrapport  

-cofinancierings-
verklaringen 

-administratieve 
eindchecklist 

-indienings-
procedure 

HP dient in:  

-laatste 
voortgangsrapport 

-eindrapport 

-CD of usb-stick  

-cofinancierings-
verklaring van alle 
PP’s  

-bankafschriften 
ter onderbouwing 
van EFRO-stromen 
tot aan de laatste 
uitbetaalde 
declaratie van 
deze PP’s 

 

T2 T0 T2 + x 

weken 

CA betaalt: 

-laatste reguliere VR 

 

T2 + x 

weken+1 

HP dient in:  

-laatste bank-
afschriften van 

laatste VR 

GTS vult in: 

-afsluitings-
bevestiging 

-econ. analyse 

-eindsaldo 

T2 + x 

weken +1 

GTS verstuurt: 

-afsluitings-
bevestiging 

-bijlagen 

GTS controles GTS controles 
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2. Indien het project van plan is kosten te declareren voor de extra 3 maanden na afloop van de 

projectuitvoering: 

In dit geval moet de HP de volgende documenten binnen 2 maanden na afloop van de projectuitvoering 

indienen: 

- de laatste reguliere Voortgangsrapportage (origineel papieren versie ondertekend + elektronische 

versie) 

- het Eindrapport (enkel elektronische versie) 

- de Cd-rom 

 

Wanneer deze documenten bij het GTS zijn ingediend, zal de HP het GTS vragen om het sjabloon voor 

het extra financieel rapport. 

 

De originele ondertekende versie en de elektronische versie van het extra financieel rapport moeten 

samen met de ondersteunende documenten, zoals aangegeven in de administratieve Eindchecklist, 

worden ingediend. 

Deze documenten zullen 5 maanden na afloop van de projectuitvoering bij het GTS worden ingediend (31 

mei van jaar N + 1, als we hetzelfde voorbeeld nemen als in punt 1 hierboven).  

 

 

 

 

 

 

Let op dat projecten administratief niet afgesloten kunnen worden en de laatste EFRO betaling niet kan 

worden overgemaakt als niet alle relevante documenten bij het GTS zijn ingediend. 
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Afsluitingsprocedure met extra financieel rapport 

2 maanden 

GTS verstuurt 
sjablonen: 

-eindrapport;  

-laatste 
voortgangsrapport  

-cofinancierings-
verklaringen 

-administratieve 
eindchecklist 

-indienings-
procedure 

 

HP dient in:  

-laatste 
voortgangsrapport 

-eindrapport 

-CD of usb-stick  

-cofinancierings-
verklaring van PP’s 
die geen extra 
financieel rapport 
gaan indienen 

-bankafschriften 
ter onderbouwing 
van EFRO-stromen 
tot aan de laatste 
uitbetaalde 
declaratie van 
deze PP’s 

 

 

HP dient in:  

 

-extra financieel rapport  

-cofinancierings-
verklaringen van de 
partners die extra 
financieel rapport indienen 

-bankafschriften ter 
onderbouwing van EFRO-
stroom van het laatste 
voortgangsrapport (indien 
intussen door de CA 

uitbetaald) 

GTS verstuurt 
sjablonen 
voor: 

-extra financieel 
rapport 

 

T5 T2 T0 T5 + x 

weken 

CA betaalt: 

-(laatste reguliere 
VR) 

-extra financieel 

rapport  

T5 + x 

weken +1 

HP dient in:  

-laatste bank-
afschriften (van 
laatste VR en/of 
van extra rapport) 

 

GTS vult in: 

-afsluitings-
bevestiging 

-econ. analyse 

-eindsaldo 

 

T5 + x 

weken +1 

GTS verstuurt: 

-afsluitings-
bevestiging 

-bijlagen 

 

GTS 

controles 

GTS 

controles 

GTS 

controles 
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Administratieve projectafsluiting 

 

1. Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat controleert alle onderdelen van het Eindrapport: indien de 

aangeleverde informatie onvoldoende is of als een bepaald document nog ontbreekt, zal het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat de Hoofdpartner om verdere informatie vragen. 

 

Wanneer de controle is afgesloten, maakt de Certificeringsautoriteit (CA) de subsidie over aan de 

Hoofdpartner. Deze laatste wordt over de betaling geïnformeerd door middel van een kennisgevingbrief 

(per e-mail).  

 

2. De betaling aan de Hoofdpartner zal binnen een of twee weken moeten volgen. 

De Hoofdpartner is dan verantwoordelijk voor de interne verdeling of verdere uitgave van de subsidie aan 

de projectpartners. De Hoofdpartner dient er zorg voor te dragen dat de EFRO cofinanciering op tijd en 

volledig aan de projectpartners wordt overgemaakt. Geen bedragen mogen worden afgetrokken of 

ingehouden en geen specifieke kosten of andere kosten met eenzelfde effect mogen in rekening worden 

gebracht dat de subsidie voor de projectpartners vermindert. 

 

 

3. De HP dient alle bankafschriften ten aanzien van de laatste uitbetaling van de EFRO-tranche te 

verzamelen en aan het GTS te sturen (zie paragraaf 1.2 van deze leidraad). 

 

4. Zodra het GTS alle bankafschriften heeft ontvangen en gecontroleerd, ontvangt de HP een 

afsluitingsbevestiging van het GTS. Dit document is uitsluitend ter informatie; de HP hoeft hier 

verder niets mee te doen, behalve het te archiveren en bij de rest van de projectdocumentatie te 

bewaren. Er kan later in het kader van het auditspoor naar worden gevraagd. De 

afsluitingsbevestiging is het document dat verklaart dat het project administratief is afgesloten. 
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Overzicht van het indieningsproces 

 

 


