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1. Wettelijk kader 

 

 

Het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma maakt deel uit van de doelstelling van Europese territoriale samenwerking 

voor Structuurfondsen voor de periode 2007-2013. 

 

Op de projecten gefinancierd door het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma zijn meerdere lagen wetten en 

voorschriften van toepassing. Projectpartners uit de EU-lidstaten moeten zich houden aan de volgende regels en 

wetten: 

1. Kader van Europese wet- en regelgeving; 

2. Horizontaal beleid van de EU; 

3. Nationale wetgeving; 

4. Operationeel Programma 2007 – 2013; 

5. Ondersteunende documenten die zijn uitgegeven door de programma-autoriteiten en door de nationale 

autoriteiten; 

6. Aanvraagformulier; 

7. Subsidiecontract; 

8. Partnerschapsovereenkomsten. 

 

 

1.1. Kader van Europese wet- en regelgeving 

 

1.1.1. Wettelijk kader structuurfondsen 

Verordening (EG) nr. 1083/2006 (en amendementen indien van toepassing) van de Raad van 11 juli 2006 

houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 

Fonds en het Cohesiefonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1260/1999: in de “Algemene Verordening” 

staan algemene regels en eisen waaraan alle structuurfondsprogramma’s moeten voldoen. 

 

Verordening (EG) nr. 1080/2006 (en amendementen indien van toepassing) van het Europees Parlement en de 

Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en tot intrekking van 

Verordening (EG) nr. 1783/1999: in de “EFRO-verordening” zijn specifieke bepalingen vastgelegd inzake door het 

EFRO medegefinancierde programma’s en projecten. Hierin zijn in het bijzonder de inhoud en andere bepalingen 

gedefinieerd met betrekking tot Doelstelling 3/ Europese Territoriale Samenwerkingsprogramma’s. 

 

Verordening (EG) nr. 1828/2006 (en amendementen indien van toepassing) van de Commissie van 8 december 

2006 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende 

algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 

Cohesiefonds, en van Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: de “uitvoeringsverordening” stelt kaderbepalingen vast, bijv. over 

voorlichtingsactiviteiten en audit- en controlemaatregelen. Hierin wordt informatie over de uitvoering van het 

programma gecombineerd, die in de vorige programmaperiode 2000 - 2006 verdeeld was over meerdere, 

afzonderlijke verordeningen. 

 

In dit document wordt waar relevant verwezen naar de desbetreffende artikelen van de verordeningen. 

 

 

 



Handboek van het Programma 

10/119 

1.1.2. Regels voor openbare aanbestedingen 

Richtlijn 2004/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van 

de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. 

Wat de juridische status van de begunstigde ook is, de regels voor openbare aanbestedingen moeten strikt worden 

gevolgd: elke overeenkomst inzake diensten moet voldoen aan de regels voor openbare aanbestedingen teneinde 

de uitgaven subsidiabel te maken. Dit geldt in het geval van deskundigen, leveranciers (zowel leveranciers van 

goederen als leveranciers van diensten) en de aankoop van materiaal en materiaal die in aanmerking komen voor 

subsidies onder het programma. 

In de EU-lidstaten geldt overeenkomstige nationale wetgeving inzake openbare aanbestedingen die de 

projectpartners uit deze landen dienen na te leven. 

Er is een afzonderlijk ondersteunend document ‘Richtlijnen omtrent openbare aanbestedingen’ beschikbaar in 

bijlage 8 bij dit document. 

 

1.1.3. Wetgeving inzake staatssteun 

Artikel 54, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad stelt dat voor de staatssteun aan 

ondernemingen in de zin van artikel 87 van het Verdrag, de maxima die verbonden zijn aan staatssteun in acht 

moeten worden genomen voor staatssteun die verleend wordt onder operationele programma’s. 

 

De volgende verordeningen hebben betrekking op het gebruik van staatssteun: 

 Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 

van het Verdrag op de-minimissteun; 

 Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 

van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun; 

 Verordening (EG) nr. 994/98 van de Raad betreffende de toepassing van de artikelen 92 en 93 van het 

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap op bepaalde soorten van horizontale 

steunmaatregelen. 

 Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de 

artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (“de 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening”) 

 

De meest recente bepalingen van toepassing op het gebied van staatssteun zijn te vinden op: 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html 

 

Binnen het huidige Operationeel Programma moet de financiering voor entiteiten (publiek of privaat) die activeiten 

van economische aard uitvoeren en die goederen en diensten aanbieden in competitie (feitelijke of potentiële) met 

andere actoren op de markt, indien beschouwd als staatssteun, de de-minimisregel respecteren, zoals gedefinieerd 

in Verordening (EG) nr. 1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de toepassing van de 

artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun. 

 

 

1.2. Horizontaal beleid van de Europese Unie 

 

Er zijn verscheidene horizontale beleidsmaatregelen en beginselen die worden gepromoot door alle door de 

Europese Unie gefinancierde programma’s. Projecten dienen rekening te houden met deze beginselen. 

Deze omvatten bijvoorbeeld duurzame ontwikkeling, geïntegreerde territoriale ontwikkeling, gelijke kansen, 

partnerschap, additionaliteit en mededinging. 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/index_en.html
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1.2.1. Duurzame ontwikkeling 

Het begrip duurzame ontwikkeling heeft betrekking op een wijze van ontwikkeling waarbij in de huidige behoeften 

wordt voorzien zonder dat dit ten koste gaat van toekomstige generaties. De levensomstandigheden van de 

enkeling moeten worden verbeterd met behoud van het milieu op de korte, middellange en vooral lange termijn. 

Naast het milieuaspect heeft duurzame ontwikkeling ook betrekking op economische, sociale en culturele aspecten 

van duurzaamheid. 

 

Het milieu blijft desondanks het belangrijkste aspect van duurzame ontwikkeling. Indien een gepland project een 

beduidend nadelige invloed zou kunnen hebben op het milieu, moet een beoordeling van de milieueffecten worden 

uitgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving. Dit moet gebeuren ofwel voordat het project wordt 

uitgevoerd, ofwel tijdens de uitvoering van het project, maar alvorens de acties worden uitgevoerd die in de 

milieueffectenbeoordeling worden geëvalueerd. 

 

Negatieve effecten moeten worden vastgesteld, en aanvragers moeten aantonen hoe zij de negatieve effecten 

zullen voorkomen of verminderen. Wanneer een milieueffectenbeoordeling nodig is, wordt deze uitgevoerd door de 

verantwoordelijke nationale autoriteiten of andere instanties waaraan de taak is gedelegeerd in overeenstemming 

met de respectievelijke nationale wetgeving. 

 

In het aanvraagformulier wordt de aanvragers gevraagd aan te tonen hoe het project bijdraagt tot een duurzame 

ontwikkeling. 

 

1.2.2. Grensoverschrijdende ontwikkeling 

Acties onder de grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s ondersteunen gezamenlijke lokale en regionale 

doelstellingen (zie art. 3, lid 2, sub c) van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad en art. 6, lid 1 van 

Verordening (EG) nr. 1080/2006). Zie voor meer informatie over Europese territoriale samenwerking Bijlage 11 van 

dit handboek. 

 

1.2.3. Gelijke kansen 

De structuurfondsprogramma’s, waaronder het “2 Zeeën” programma, streven ernaar gelijke kansen voor mannen 

en vrouwen te garanderen. Een andere doelstelling vanuit het oogpunt van gelijkheid is alle soorten van 

discriminatie te voorkomen, bijvoorbeeld op basis van geslacht, ras of etnische afkomst, leeftijd of handicap (zie 

ook art. 16 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad). 

 

Bevordering van gelijke kansen wordt, naast andere horizontale beleidsmaatregelen, beschouwd als een positieve 

factor wanneer de stuurgroep projecten selecteert voor financiering. Alle aanvragers wordt gevraagd deze kwesties 

in hun projecten te integreren, of op zijn minst na te denken over de invloed van het project op gelijke kansen. 

 

Projecten waarin structuren worden opgezet (bijv. gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de 

projectplanning, besluitvormende groepen of projectdoelgroepen) of activiteiten uitgevoerd die gericht zijn op 

bevordering van gelijke kansen, zullen deze activiteiten beschrijven in het aanvraagformulier en de resultaten op 

dit gebied opnemen in de voortgangsrapporten. 

 

1.2.4. Partnerschap 

Het principe van partnerschap wordt verzekerd door het betrekken van alle partners in de activiteiten en beheer 

van het project. 

 

Dit principe is tevens verwant met de kwestie van bestuur. In dit geval is het ten zeerste aangeraden dat het 

project ervoor zorgt dat verschillende bestuursniveaus, evenals verschillende soorten organisaties betrokken zijn. 
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Dit kan verzekerd worden door bijvoorbeeld deelnemers op nationaal, regionaal en lokaal niveau, overheden, 

economische en sociale partners (zoals middelgrote en kleine ondernemingen, verenigingen) en maatschappelijke 

organisaties (zoals niet-gouvernementele organisaties, milieupartners) (zie ook art. 11 van Verordening (EG) nr. 

1083/2006 van de Raad en art. 4 van Verordening (EG) nr. 1638/2006). 

 

Bij een uitgebreid partnerschap dienen echter niet te veel partners bij één project te worden betrokken. Een groot 

aantal partners leidt vaak tot een ingewikkelde beheerstructuur, tegenstrijdige doelstellingen tussen 

projectpartners en, daardoor, moeilijkheden bij het uitvoeren van het project. Het Porgramma raadt aan dat 

Hoofdpartners hun partnerschap beperken tot 10 partners. 

 

1.2.5. Additionaliteit 

Het additionaliteitsbeginsel betekent dat financiering door de EU niet in de plaats zal treden van overheids- of 

soortgelijke financiering van soortgelijke activiteiten (zie ook art. 15 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 

Raad). 

 

Projecten die geselecteerd worden voor financiering worden geacht toegevoegde waarde op te leveren, iets dat 

niet mogelijk zou zijn geweest zonder de hulp van het programma. Daarnaast mogen organisaties die betrokken 

zijn bij de projectactiviteiten hun statutaire taken niet vervangen door programmafinanciering. 

 

1.2.6. Mededinging 

Vrij verkeer van goederen, diensten en mensen is een van de basisbeginselen van de Europese Unie. Om de 

mededinging tussen de lidstaten onderling niet te verstoren en de onderlinge handel niet te beïnvloeden, is het 

gewoonlijk niet mogelijk om ondernemingen te subsidiëren met overheidsfinanciering. De term “onderneming” 

wordt gedefinieerd als een entiteit die een activiteit van economische aard uitvoert en die goederen en diensten 

aanbiedt die concurreren (daadwerkelijk of potentieel) met andere marktdeelnemers. 

 

De hoofdpartner en de projectpartners moeten garanderen dat de geplande activiteiten voldoen aan de 

mededingingswetgeving van hun land. Dit moet al tijdens de voorbereidingsfase aan de verantwoordelijke 

autoriteiten worden verduidelijkt. 

 

 

1.3. Nationale wetgeving inzake van toepassing op het Programma 

 

Een overzicht van de nationale wetgeving inzake milieu, gelijke kansen en staatssteun voor elke lidstaat die 

betrokken is bij het programma is beschikbaar in BIJLAGE 1 van dit document. 

 

 

1.4. Operationeel Programma document 2007 – 2013 

 

De eindversie van het OP-document kan worden gedownload van de programmawebsite 

(www.interreg4a-2mers.eu). Alle projecten moeten voldoen aan de daarin vermelde eisen. 

 

http://www.interreg4a-2mers.eu/
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1.5. Ondersteunende documenten die zijn uitgegeven door de programma- en 

nationale autoriteiten 

 

Het wettelijk kader dat is opgesteld op programmaniveau bestaat uit ondersteunende documenten, zoals dit 

document. Al deze documenten zijn beschikbaar op de programmawebsite en kunnen tussen de verschillende 

projectoproepen worden herzien. 

 

Begeleiding over specifieke kwesties door nationale autoriteiten is ook bindend voor het project en het 

partnerschap. 

 

Het volledige, goedgekeurde aanvraagformulier vormt met al zijn bijlagen een bindend document voor het project, 

zodra het project is goedgekeurd. Voor elke aanpassing van de inhoud van het aanvraagformulier dient een 

verzoek te worden ingediend bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (GTS), volgens de regels die in dit 

document vermeld worden onder hoofdstuk 9. Grote wijzigingen moeten voor goedkeuring worden voorgelegd aan 

de Stuurgroep van het Programma vooraleer van kracht te gaan. 

 

 

1.6. Subsidiecontract 

 

In artikel 20.1 van Verordening (EG) nr. 1080/2006 wordt uiteengezet dat de voornaamste begunstigde voor elke 

handeling moet aangeduid worden. De voornaamste begunstigde, of Hoofdpartner, zal verantwoordelijk zijn voor 

het garanderen van de uitvoering van de gehele operatie. Op zijn beurt zegt artikel 15.2 van de Verordening (EG) 

nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en van de Raad dat “De Beheersautoriteit de uitvoeringsregelingen 

voor elke operatie zal vastleggen, daar waar gepast in overeenkomst met de voornaamste begunstigde”. 

 

Er zal een subsidiecontract (1)met betrekking tot de verplichtingen van het partnerschap en de relatie ervan tot het 

programma worden ondertekend door de hoofdpartner, als vertegenwoordiger van het partnerschap, en de 

Beheersautoriteit van het programma. Het contract wordt afgesloten in Euro. Om te zorgen voor een gedegen en 

efficiënte uitvoering van het project mag het subsidiecontract alleen worden afgesloten nadat de Beheersautoriteit 

de bevestiging heeft ontvangen dat afdoende controlesystemen in overeenstemming met artikel 16 van 

Verordening (EG) nr. 1080/2006 zijn ingesteld in de respectievelijke lidstaten, zoals uiteengezet in paragraaf 1, sub 

3 en paragraaf 5, sub 2, en nadat de financiële eindverantwoordelijkheid in overeenstemming met artikel 17 van 

Verordening (EG) nr. 1080/2006 is bevestigd voor de begunstigde door de respectievelijke lidstaat. 

 

In het kader van de thematische kapitalisatie zal er een subsidiecontract worden gesloten met betrekking tot fase 1 

'Valorisatie en verspreiding' van de cluster. Als er in het kader van de cluster ook een fase 2 is gepland, dient er 

een tweede subsidiecontract te worden ondertekend tussen de hoofdpartner en de Beheersautoriteit van het 

programma. Zie voor meer informatie bijlage 14 van dit document.  
 

 

Een model van het subsidiecontract is ter informatie beschikbaar op de programmawebsite. 

 

                                              
 
 
1 De term die in dit programma wordt gebruikt is ‘subsidiecontract’, aangezien het hier om een echt contract gaat, dat wordt ondertekend door 
de hoofdpartner en de vertegenwoordigers van het programma. In andere INTERREG programma’s worden soms andere termen gebruikt. 
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1.7. Partnerschapsovereenkomsten 

 

Om de hoge kwaliteit en het behalen van de doelstellingen van het project te garanderen, moet een 

partnerschapsovereenkomst tussen de hoofdpartner en projectpartners worden gesloten (Verordening 1080/2006, 

artikel 20, lid 1). 

 

De partnerschapsovereenkomst is een verplicht document waarin de wettelijke overeenkomsten tussen de 

projectpartners formeel vastgelegd worden en hun wederzijdse samenwerking vast te leggen. Het is belangrijk dat 

solide akkoorden gesloten worden tussen de Hoofdpartner en de andere partners, aangezien de Hoofdpartner de 

ultieme verantwoordelijke is voor het beheer van het project naar de Beheersautoriteit toe. Deze contracten zijn de 

fundamentele basis voor een succesvolle samenwerking tussen alle partners en vormen een solide fundering voor 

de uitvoering van het project en het financieel beheer. 

 

De partnerschapsovereenkomst formaliseert de verdeling van de wederzijdse verantwoordelijkheden en rechten 

van de partners en moet worden afgesloten tussen alle projectpartners voordat het eerste betalingsverzoek wordt 

voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (het exemplaar dient te zijn ondertekend door alle 

partners en de Hoofdpartner). De projectpartners kunnen alleen kosten rapporteren nadat ze de 

partnerschapsovereenkomst hebben ondertekend: er worden geen kosten vergoed als de 

partnerschapsovereenkomst niet is ondertekend. 

 

Bij thematische clusters worden de partners die EFRO ontvangen, in de partnerschapsovereenkomst de 'officiële 

partners' genoemd. De partners die geen Europese subsidie ontvangen maar die wel zijn betrokken bij de 

uitvoering van het project, worden 'geassocieerde partners' genoemd. Alle officiële en geassocieerde partners 

moeten de partnerschapsovereenkomst in deel B ondertekenen. De partnerschapsovereenkomst heeft betrekking 

op fase 1. Als er in het kader van een project ook een fase 2 wordt ontwikkeld, moet er een tweede 

partnerschapsovereenkomst worden ondertekend door alle officiële en geassocieerde partners zodra fase 2 is 

goedgekeurd door het 2 Zeeën-programma. Het sjabloon hiervoor wordt door het GTS verstrekt zodra de 

cluster is goedgekeurd door het 2 Zeeën-programma. 
Naast de partnerschapsovereenkomst moeten de geassocieerde partners een “Verklaring van geassocieerde 

partner” invullen, waarin nauwkeurig wordt omschreven op welke manier zij zijn betrokken bij het project. 

In bijlage 14 van dit document staat uitgebreide informatie over clusters.  
 

Een exemplaar van de partnerschapsovereenkomst moet ook worden bewaard door alle projectpartners om 

eerstelijnscontrole mogelijk te maken. 

 

Het programma heeft een model opgesteld dat het partnerschap dient te gebruiken. 

Het model omvat verplichte clausules (sectie 1) en laat dan ruimte over waarin het partnerschap meer details kan 

toevoegen (in sectie 2). Sectie 1 is verplicht en mag niet worden aangepast of veranderd. Sectie 2 dient te worden 

ingevuld door het partnerschap, maar mag op geen enkele wijze de clausules van Sectie 1 beperken. 
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2. Ontvankelijkheid van begunstigden 

 

 

Een organisatie kan in aanmerking komen voor financiering onder het programma als aan al de volgende 

voorwaarden wordt voldaan: 

1. De organisatie bevindt zich in het geografische gebied waarop het programma betrekking heeft; 

2. De rechtspositie van de organisatie komt overeen met de in §2.2 genoemde categorieën; 

3. De status van de organisatie komt overeen met de doelgroep die genoemd wordt in het Operationeel 

Programma; 

4. De organisatie wordt op het Aanvraagformulier van het project vermeld als partner; 

5. De organisatie is een actieve partner in het project; en 

6. De organisatie levert een financiële bijdrage aan het project (d.m.v. cofinanciering). 

 

Deze voorwaarden gelden voor reguliere projecten en strategische projecten (zie hieromtrent Annex 10 van dit 

handboek). 

 

Voor de thematische clusters zijn specifieke regels opgesteld. Deze zijn te vinden in bijlage 14 (A14.5) van dit 

document. 
 

 

2.1. Geografische locatie 

 

De algemene regel is dat organisaties die door het programma financiering ontvangen zich moeten bevinden in het 

grensgebied of in een aangrenzend gebied, dat verschillende NUTS III gebieden in Frankrijk, Engeland, Belgïe – 

Vlaanderen en Nederland omvat. Dit geldt voor zowel de hoofdpartner als voor de project partners. 

De lijst met NUTS III gebieden is te vinden in het Aanvraagformulier, Overzicht. 

Als de hoofdpartner uit een aangrenzend gebied komt, moet er tenminste één partner uit het grensgebied zelf 

komen. 

 

 Projecten gefinancierd in Prioriteit 1, 2 en 3: het partnerschap moet bestaan uit ten minste twee partners 

afkomstig van twee lidstaten (waarvan 1 afkomstig moet zijn uit Engeland). 

 Projecten gefinancierd in Prioriteit 4: het partnerschap moet bestaan uit ten minste drie partners: één 

afkomstig uit Engeland; één Franse partner uit het Kanaal-programma (‘France Manche’) en één partner 

uit het vasteland van het programmagebied van 2 Zeeën. 

 

Voor de thematische clusters zijn specifieke regels opgesteld. Deze zijn te vinden in bijlage 14 (A14.5) van dit 

document. 
 

 

2.2. Rechtsstatus 

 

Zoals bepaald in §4.2.3 van het Operationeel Programma, zullen alle organisaties die financiering ontvangen van 

het programma (in de hoedanigheid van Hoofdpartner of als projectpartner) een van de volgende rechtspersonen 

vertegenwoordigen: 

 overheidsinstantie; 
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 publiekrechtelijke instelling [“met overheid vergelijkbare instelling” zoals gedefinieerd in Richtlijn 

2004/18/EG, Artikel, lid 9]; 

 particulier lichaam (kleine en middelgrote ondernemingen); 

 non-profit organisaties. 

 

Elke partnerorganisatie moet in een van bovenstaande categorieën vallen en dit aangeven in het 

aanvraagformulier. 

Verder moet elke partner aangeven in het Aanvraagformulier of hij een entiteit is (publiek of privaat) die een 

activiteit van economische aard uitoefent en die goederen of diensten aanbiedt in concurrentie (feitelijke of 

potentiële) met andere actoren actief op de markt. Dit is een vereiste om te verzekeren dat alle potentiële vormen 

van staatssteun geëvalueerd worden door de Programma Autoriteiten alvorens een project wordt goedgekeurd. 

 

Organisaties die niet voldoen aan de vereisten op het vlak van rechtsstatus die hierboven vernoemd werden, 

mogen niet worden opgenomen als partners en komen niet in aanmerking voor financiering van het programma. 

Dit betekent dat hun uitgaven niet worden gecofinancierd door het programma en dat zij 100% van hun 

activiteiten met eigen middelen zullen moeten financieren (in dit geval zullen zij aan het project deelnemen als 

waarnemers). 

 

Ongeacht de rechtsstatus, moeten alle partners: 

 de resultaten van het project openbaar maken 

 de regels voor openbare aanbestedingen toepassen. 

 

Om een situatie te vermijden waarin de wetgeving op staatssteun moet worden toegepast, wordt aanbevolen dat 

het project activiteiten uitsluit die een commercieel karakter hebben. Dit betekent dat in alle gevallen de 

resultaten van de projecten gratis ter beschikking moeten worden gesteld aan het publiek. 

 

Niet enkel overheidsinstanties en publiekrechtelijke instellingen, maar ook private ondernemingen en 

privaatrechtelijke instanties (onder meer non-profit organisaties) moeten Europese en nationale 

aanbestedingsregels respecteren van zodra geld van het project wordt gebruikt voor de aankoop van goederen en 

diensten. 

 

2.2.1. Overheidsinstanties 

Onder deze categorie vallen alle instanties die worden beschouwd als “overheden”: nationale, regionale, of lokale 

overheden. 

 

Indien de overheidsinstantie een entiteit is die een activiteit van economische aard uitoefent en die goederen of 

diensten aanbiedt in concurrentie (feitelijke of potentiële) met andere actoren actief op de markt, dan moet deze 

eerste tijdens de indieningsfase van het project een “Formulier voor de-minimissteun” invullen. Dit formulier bevat 

gegevens over alle steun die deze instantie heeft ontvangen of die aan deze werd toegekend (inclusief de 

financiering die door de entiteit in het projectvoorstel wordt aangevraagd). Indien gedurende de beoordelingsfase 

van het GTS en de Stuurgroep, zou blijken dat de financiering die door de entiteit wordt aangevraagd in het kader 

van de projectaanvraag beschouwd wordt als staatssteun, dan zal de financiering door het Programma gezien 

worden als de-minimissteun (zie meer informatie in bijlage 9 van dit handboek) en bijgevolg is het plafond voor 

de-minimissteun van toepassing. Indien de financiering die door een entiteit wordt aangevraagd in het kader van 

een projectaanvraag het de-minimisplafond overschrijdt, dan moet het Aanvraagformulier worden herzien om aan 

de de-minimisregel te voldoen (hierbij moet ook rekening worden gehouden met de al verkregen de-minimissteun 

in de laatste drie belastingjaren zoals aangegeven in het Formulier voor de-minimissteun). 
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2.2.2. Publiekrechtelijke instellingen (2) 

Publiekrechtelijke instellingen zoals kamers van koophandel, vakbonden en dergelijke kunnen in aanmerking 

komen voor financiering van het programma. 

 

Let op: het kan van land tot land variëren of een bepaald type organisatie onder publiekrecht of privaatrecht valt. 

 

In het geval dat de organisatie die publiekrechterlijk bestuurd wordt een entiteit is die een activiteit van 

economische aard uitoefent die goederen en diensten aanbiedt in competitie (feitelijke of potentiële) met andere 

actoren actief op de markt, dan moet deze eerste tijdens de indieningsfase van het project een “Formulier voor de-

minimissteun” invullen. Dit formulier bevat gegevens over alle steun die deze instantie heeft ontvangen of die aan 

deze werd toegekend (inclusief de financiering die door de entiteit in het projectvoorstel wordt aangevraagd). 

Indien gedurende de beoordelingsfase van het GTS en de Stuurgroep, zou blijken dat de financiering die door de 

entiteit wordt aangevraagd in het kader van de projectaanvraag beschouwd wordt als staatssteun, dan zal de 

financiering door het Programma gezien worden als de-minimissteun (zie meer informatie in bijlage 9 van dit 

handboek) en bijgevolg is het plafond voor de-minimissteun van toepassing. Indien de financiering die door een 

entiteit wordt aangevraagd in het kader van een projectaanvraag het de-minimisplafond overschrijdt, dan moet het 

Aanvraagformulier worden herzien om aan de de-minimisregel te voldoen (hierbij moet ook rekening worden 

gehouden met de al verkregen de-minimissteun in de laatste drie belastingjaren zoals aangegeven in het Formulier 

voor de-minimissteun). 

 

2.2.3. Particuliere lichamen (kleine en middelgrote en micro-ondernemingen) 

Micro-ondernemingen, kleine en middelgrote ondernemingen worden gedefinieerd door de Aanbeveling van de 

Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (kennisgeving 

geschied onder nummer C(2003) 1422) Publicatieblad Nr. L 124 van 20/05/2003, blz. 36-41. N.B. Deze definitie 

van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen is van toepassing vanaf 01/01/2005. 

 

Indien een organisatie voldoet aan de hier genoemde criteria, kan deze worden beschouwd als een kleine, 

middelgrote of micro-onderneming, en komt deze in aanmerking voor financiering onder dit programma. 

 

In het geval dat het particulier lichaam een entiteit is die een activiteit van economische aard uitoefent die 

goederen en diensten aanbiedt in competitie (feitelijke of potentiële) met andere actoren actief op de markt, dan 

moet deze eerste tijdens de indieningsfase van het project een “Formulier voor de-minimissteun” invullen. Dit 

formulier bevat gegevens over alle steun die deze instantie heeft ontvangen of die aan deze werd toegekend 

(inclusief de financiering die door de entiteit in het projectvoorstel wordt aangevraagd). Indien gedurende de 

beoordelingsfase van het GTS en de Stuurgroep, zou blijken dat de financiering die door de entiteit wordt 

aangevraagd in het kader van de projectaanvraag beschouwd wordt als staatssteun, dan zal de financiering door 

het Programma gezien worden als de-minimissteun (zie meer informatie in bijlage 9 van dit handboek) en 

bijgevolg is het plafond voor de-minimissteun van toepassing. Indien de financiering die door een entiteit wordt 

aangevraagd in het kader van een projectaanvraag het de-minimisplafond overschrijdt, dan moet het 

Aanvraagformulier worden herzien om aan de de-minimisregel te voldoen (hierbij moet ook rekening worden 

gehouden met de al verkregen de-minimissteun in de laatste drie belastingjaren zoals aangegeven in het Formulier 

voor de-minimissteun). 

 

                                              
 
 
2 Zie de definitie voor ‘Publiekrechtelijke instellingen’ in Richtlijn 2004/18/EC, Artikel 1 §9 om te controleren of uw status hiermee overeenstemt. 
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Kleine, middelgrote en micro-ondernemingen zullen een bewijs van solvabiliteit moeten voorleggen indien zij als 

hoofdpartner optreden. 

 

2.2.4. Non-profit organisaties 

Deze organisaties dienen geen winstoogmerk te hebben en dienen te handelen in het algemeen belang. De 

aanvragende organisatie moet wettelijk zijn opgericht. Deze organisaties moeten een bewijs van solvabiliteit 

voorleggen indien de organisatie als hoofdpartner optreedt. Bemerk echter dat indien een non-profit organisatie 

onder de definitie van een ‘met overheid vergelijkbare instelling’ (3) valt, en de leden van de Raad van Bestuur 

publieke overheden vertegenwoordigen, dan is een bewijs van solvabiliteit niet nodig, zelfs wanneer een 

organisatie als hoofdpartner optreedt. 

 

In het geval dat de non-profit organisatie een entiteit is die een activiteit van economische aard uitoefent die 

goederen en diensten aanbiedt in competitie (feitelijke of potentiële) met andere actoren actief op de markt, dan 

moet deze eerste tijdens de indieningsfase van het project een “Formulier voor de-minimissteun” invullen. Dit 

formulier bevat gegevens over alle steun die deze instantie heeft ontvangen of die aan deze werd toegekend 

(inclusief de financiering die door de entiteit in het projectvoorstel wordt aangevraagd). Indien gedurende de 

beoordelingsfase van het GTS en de Stuurgroep, zou blijken dat de financiering die door de entiteit wordt 

aangevraagd in het kader van de projectaanvraag beschouwd wordt als staatssteun, dan zal de financiering door 

het Programma gezien worden als de-minimissteun (zie meer informatie in bijlage 9 van dit handboek) en 

bijgevolg is het plafond voor de-minimissteun van toepassing. Indien de financiering die door een entiteit wordt 

aangevraagd in het kader van een projectaanvraag het de-minimisplafond overschrijdt, dan moet het 

Aanvraagformulier worden herzien om aan de de-minimisregel te voldoen (hierbij moet ook rekening worden 

gehouden met de al verkregen de-minimissteun in de laatste drie belastingjaren zoals aangegeven in het Formulier 

voor de-minimissteun). 

 

 

2.3. Type begunstigde naar prioriteit 

 

Het Operationeel Programma beschrijft voor elke prioriteit de begunstigden (ontvangers van EFRO) die worden 

aangemoedigd deel te nemen aan grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten binnen deze prioriteit. 

 

Prioriteit Begunstigden (indicatieve lijst) 
1 Operationeel Programma paragraaf 4.3.3  
2 Operationeel Programma paragraaf 4.4.3  
3 Operationeel Programma paragraaf 4.5.3 
4 Operationeel Programma paragraaf 4.6.3 

 

 

2.4. Partners die genoemd worden in het aanvraagformulier 

 

Alleen organisaties die actief deelnemen aan het project, die een financiële bijdrage leveren en die een EFRO 

subsidie aanvragen, kunnen als partners worden beschouwd. Deze drie voorwaarden moeten door alle partners 

ten allen tijde worden vervuld. 

                                              
 
 
3 Controleer aandachtig in de tekst van Richtlijn 2004/18/EC, Artikel 1 §9 of uw non-for-profit organisatie als ‘publiekrechtelijke instelling’ kan 
worden beschouwd. 
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Alleen organisaties die in het Aanvraagformulier vermeld worden als partners komen in aanmerking voor 

financiering, en kunnen hun kosten rapporteren. Om te zorgen voor een goed auditspoor op programmaniveau, 

moet de Beheersautoriteit weten welke organisaties programmafinanciering ontvangen, en of zij subsidiabel zijn 

volgens de programmaregels. Daarom is een partnerschapsstructuur van het “paraplutype”, waarbij één partner 

subsidie int en andere partners vertegenwoordigt zonder ze in het aanvraagformulier te noemen, niet toegestaan. 

 

Voor thematische clusters worden in bijlage 14 van dit Handboek specifieke richtlijnen gegeven ten aanzien van de 

soorten partners. 
 

 

2.5. Actieve deelname van partners 

 

Partners dienen actief deel te nemen aan de activiteiten en een bijdrage te leveren aan het bereiken van de 

effecten en resultaten van het project. Er moet bewijs geleverd worden van de actieve betrokkenheid van alle 

partners in de activiteiten van het project in de zesmaandelijke voortgangsrapporten. 

 

Bij een cluster moeten er twee voortgangsrapporten worden ingediend: één na fase 1 en één na fase 2 (zie voor 

meer informatie bijlage 14 van dit Handboek).  
 

 

2.6. Cofinanciering voorzien door de partners 

 

Definitie: 

Cofinanciering is de financiële bijdrage geleverd door de partners die tegenover de EFRO-subsidie gesteld wordt. 

Het bedrag aan cofinanciering moet ten minste 50% bedragen van het budget op partner- en projectniveau. 

 

Herkomst van de cofinanciering: 

Cofinanciering voorzien door de partners kan een cash-bijdrage zijn aan het project en/of een bijdrage in natura. 

(Meer informatie over het gebruik van bijdragen in natura is beschikbaar in BIJLAGE 5 van dit document). 

Cofinanciering kan afkomstig zijn van uiteenlopende bronnen: uit eigen financiële middelen van de partner, of van 

externe bronnen (publieke of particuliere) maar mag niet komen van een ander communautair financieel 

instrument (art. 54 van Verordening (EG) nr. 1083/2006). 

 

Programma vereisten: 

In het aanvraagformulier wordt de partners gevraagd de bron van cofinanciering aan te tonen, aangezien het voor 

het programma belangrijk is te controleren wat de herkomst is van de cofinanciering. 

In de aanvraagfase moet de cofinanciering schriftelijk worden toegekend door intentieverklaringen die door elke 

partner worden ondertekend. In deze brieven moet het bedrag van cofinanciering worden vermeld en deze moeten 

als bijlage bij het Aanvraagformulier worden meegestuurd. De bedragen die op de intentieverklaringen staan en 

diegene die in het aanvraagformulier worden vermeld, moeten exact dezelfde zijn (anders loopt het project het 

risico onontvankelijk te worden verklaard tijdens de evaluatie van het projectvoorstel). Deze intentieverklaringen 

worden voor alle partners als bindend beschouwd. Het sjabloon van het Programma moet hiervoor worden 

gebruikt. 

 

Dit voorschrift geldt niet voor thematische clusters aangezien in dat geval de EFRO-subsidie 100% bedraagt. Er 

hoeft niet voor cofinanciering te worden gezorgd. Bijdragen in natura zijn niet subsidiabel.  
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In de praktijk: 

Twee of meer organisaties die met elkaar samenwerken in hetzelfde project, mogen elkaar niet cofinancieren 

(tenzij zij een natuurlijke en structurele band met elkaar hebben door financiële regelingen die ook zonder het 

project bestaan (zie voorbeeld 1 hieronder), of tenzij de subsidie bestaat uit een rijks-, regionale of lokale bijdrage 

die specifiek is toegekend voor deelname aan het project (zie voorbeeld 2 hieronder)). 

 

Voorbeeld 1 

Partner A is een regionale overheid en partner B is een non-profit organisatie die al op reguliere basis door die 

regionale overheid wordt gefinancierd. Partner A en Partner B zijn beiden partner in hetzelfde project. De 

cofinanciering die Partner B inbrengt in het project werd gedeeltelijk toegekend door de regionale overheid die 

tegelijk Partner A is in het project. Echter, in dit geval wordt het totale bedrag aan cofinanciering dat Partner B 

inbrengt in het project beschouwd als zijnde het budget van Partner B (eigen middelen) aangezien de financiële 

relatie tussen Partner A en Partner B al bestond voor het project en ook los staat van het project. Daarom moet 

Partner B het volledige bedrag aan cofinanciering als eigen middelen opnemen in het aanvraagformulier in de tabel  

“Herkomst van de cofinanciering”. Alle financiering die de regionale overheid aan Partner B toekent (en dus gezien 

wordt als de eigen financiële middelen van Partner B) moet dus volledig los gezien worden van de cofinanciering 

die Partner A voor eigen deelname in het project voorziet. 

 

 

Voorbeeld 2 

Partner A is een regionale overheid en partner B is een non-profit organisatie die niet op reguliere basis door die 

regionale overheid wordt gefinancierd. Om aan het project te kunnen deelnemen, voorziet Partner B 20 000 € aan 

eigen middelen en 50 000 € die door de regionale overheid ter beschikking worden gesteld in het kader van een 

provinciale subsidie. Dan moet Partner B in het aanvraagformulier de bronnen van cofinanciering als volgt 

vermelden: “eigen middelen” (voor een bedrag van 20 000 €) en “subsidie afkomstig van regionale overheid X” 

(voor een bedrag van 50 000 €). De bronnen van cofinanciering moeten afzonderlijk aangegeven worden. Het 

bedrag van 50 000 € dat de regionale overheid aan Partner B ter beschikking stelt, moet volledig los gezien 

worden van de cofinanciering die Partner A voor eigen deelname in het project voorziet. 

 

Gedeelde kosten mogen niet als cofinanciering worden beschouwd: 

Indien er sprake is van een gezamenlijke uitgave voor het project die door twee of meer partners wordt gedeeld, 

dan mag het gedeelte dat iedere partner betaalt aan de partner die verantwoordelijk is voor het initiële totale 

bedrag niet worden gezien als een bron van cofinanciering. In tegendeel, het aandeel van iedere partner in de 

gedeelde kosten maakt deel uit van het partner budget van die desbetreffende partner en bijgevolg moet in dit 

geval de procedure worden gevolgd die beschreven staat in Bijlage 7 van dit handboek. Dit betekent dat het 

aandeel van een bepaalde partner in de gedeelde kosten moet opgenomen worden in het budget van die partner 

en ook moet worden vermeld in de tabel die specifiek voor gedeelde kosten wordt voorzien in het 

Aanvraagformulier (zie voorbeeld 3 hieronder). 

 

Voorbeeld 3 

Gesteld Partner 02 staat in voor de volledige kost van de project website. Deze uitgave moet worden gedeeld 

tussen de Hoofdpartner, Partner 03 en Partner 04. Het aandeel van ieder partner in deze kost moet de procedure 

van “Gedeelde kosten” volgen overeenkomstig bijlage 7 van dit Handboek. De terugbetalingen van de 

Hoofdpartner, Partner 03 en Partner 04 aan Partner 02 kunnen IN GEEN GEVAL als bron van cofinanciering worden 

beschouwd van Partner 02. In tegendeel, deze kosten MOETEN gezien worden als een uitgave die de 

Hoofdpartner, Partner 03 en Partner 04 doen om Partner 02 terug te betalen in het kader van een “gedeelde 

kosten procedure”. Zij moeten dus in het Aanvraagformulier opgenomen worden in de desbetreffende budgetlijnen 

van de Partner budgetten van de projectpartners in kwestie. De tabel “gedeelde kosten” in het Aanvraagformulier 

moet eveneens correct worden ingevuld, overeenkomstig de desbetreffende bedragen die in de budgetlijnen van 
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de projectpartners zijn ingevuld. In een correct en logisch scenario hebben de vier Partners die de kosten delen 

enkel hun aandeel in de kost ingevuld in de juiste budgetlijn van hun eigen partner budget en werd vervolgens en 

overeenkomstig hiermee de tabel gedeelde kosten ingevuld. Het bedrag dat Partner 2 invult in het eigen budget is 

dus wat overblijft nadat de overige partners hun aandeel in deze uitgave hebben betaald. 

 

2.7. Samenstelling van het partnerschap 

 

Voor alle projecten moet het partnerschap worden opgebouwd aan de hand van de volgende minimumvereisten. 

 Minimumvereiste voor het partnerschap: 

o Projecten die een aanvraag indienen onder Prioriteit 1, 2, 3: het partnerschap moet bestaan uit ten 

minste twee partners afkomstig van twee lidstaten (waarvan 1 afkomstig moet zijn uit Engeland). 

o Projecten die een aanvraag indienen onder Prioriteit 4: het partnerschap moet bestaan uit ten 

minste drie partners: één afkomstig uit Engeland; één Franse partner uit het Kanaal-programma 

(‘France Manche’) en één partner uit het vasteland van het programmagebied van 2 Zeeën. 

 

Voor de samenstelling van clusterpartnerschappen, zie bijlage 14 (A14.5. Mogelijke begunstigden).  

 

 Maximum aantal partners: het Programma raadt een klein partnerschap aan om het beheer van het 

project te vergemakkelijken. Een maximum van 10 partners (inclusief de Hoofdpartner) per project wordt 

sterk aanbevolen. 
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3. Principe van Hoofdpartner en belangrijkste verantwoordelijkheden 

van de Hoofdpartner 

 

 

Het programma is gebaseerd op het principe van Hoofdpartner (Verantwoordelijkheden van de Hoofdpartners en 

projectpartners worden uiteengezet in art. 20 van Verordening (EG) nr. 1080/2006). Dit betekent dat elk project 

één organisatie benoemt als Hoofdpartner, die verantwoordelijk is voor het hele project. 

De Hoofdpartner draagt de volledige financiële en juridische verantwoordelijkheid jegens de Beheersautoriteit voor 

de uitvoering van het hele project, inclusief voor alle projectpartners. Elke projectpartner behoudt de uiteindelijke 

financiële en juridische verantwoordelijkheid jegens de Hoofdpartner in het geval van opgespoorde 

onregelmatigheden en in geval van niet nakomen van de verplichtingen voorzien door de EU wetgeving, door de 

nationale- en Programmaregels en door de partnerschapsovereenkomst van het project. Wanneer een 

onregelmatigheid vastgesteld is die een terugbetaling inhoudt van onterecht betaalde fondsen, wordt eerst de 

Hoofdpartner verondersteld het bedrag aan de Beheersautoriteit terug te betalen, en vervolgens de 

verantwoordelijke partner(s) te vragen voor de terugvordering zoals bepaald in de partnerschapsovereenkomst. 

De verantwoordelijkheden van de hoofdpartner die voortvloeien uit de EU verordeningen worden gedefinieerd in 

het subsidiecontract dat wordt afgesloten en ondertekend door de Hoofdpartner en de Beheersautoriteit. 

 

 

3.1. Belangrijkste verantwoordelijkheden van de Hoofdpartner 

 

De Hoofdpartner draagt verschillende plichten en verantwoordelijkheden voor het verzekeren van de implementatie 

van het project. In het bijzonder, neemt de Hoofdpartner de verantwoordelijkheid voor het beheer, de 

communicatie, de implementatie en coördinatie van de activiteiten tussen alle betrokken partners. Daaruit volgt dat 

de Hoofdpartner zal ondersteund worden door een team dat speciaal belast is met het toepassen van verschillende 

taken die verband houden met het Principe van de Hoofdpartner, voornamelijk de coördinatie, toepassing en 

communicatie van het project. De term ‘project management’ houdt beide de coördinatie van kwesties gerelateerd 

aan de activiteiten in als het administratieve en financiële beheer van het project. Het beheer van een 

grensoverschrijdend project is een uitdagende en tijdrovende taak. 

Daarom zou het personeel van het project ervaring moeten hebben in het beheer van (internationale) projecten, 

kunnen omgaan met uitdagingen van verschillende talen en culturen, en het partnerschap kunnen in staat stellen 

samen te werken als een team. 

Het team van de Hoofdpartner zal het uitvoeren van de volgende activiteiten moeten waarborgen: 

 

- Project coördinatie: een coördinator zal verantwoordelijk zijn voor de organisatie van het werk van het project, 

voor de toepassing van het werkprogramma, voor het bereiken van alle verwachte effecten en resultaten als 

vastgelegd in het Aanvraagformulier. De coördinator zou een solide kennis moeten bezitten van de kwesties 

geadresseerd in het project en zou in staat moeten zijn om te fungeren als drijfkracht in het partnerschap en de 

partners kunnen mobiliseren om de doelstellingen te bereiken binnen het tijdsbestek opgegeven in het 

Aanvraagformulier. 

De taken en verantwoordelijkheden van de projectcoördinator omvatten: 

 Coördinatie van de activiteiten (verdeling van taken) tussen de betrokken partners en verzekeren dat 

deze taken vervolgens vervuld worden; 

 de voortgang van het project opvolgen en ervoor zorgen dat geplande resultaten worden behaald en dat 

de projectmiddelen efficiënt worden gebruikt; 

 optreden als contactpersoon voor het project; 
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 zorgen voor een goede informatiestroom - continue communicatie tussen het programma (secretariaat) 

en de projectpartnerschap en tussen de projectpartners onderling; 

 het halfjaarlijks opstellen en indienen van het activiteitenrapport als onderdeel van het voortgangsrapport 

bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

 

- Administratief en financieel beheer: een financieel beheerder is verantwoordelijk voor de boekhouding, 

financiële rapportage, interne verwerking van EFRO fondsen en nationale cofinanciering. De financieel beheerder 

moet in nauw contact samenwerken met de coördinator en de partners om een efficiënt financieel beheer van het 

project te waarborgen. De financieel beheerder zou moeten vertrouwd zijn met regels omtrent boekhouden, 

internationale transacties, EU en nationale wetgeving voor het beheer van EFRO, openbare aanbestedingen en 

financiële controle. 

De taken en verantwoordelijkheden van de financieel beheerder omvatten: 

 een gedegen boekhoudkundig systeem; 

 goede documentatie van betalingen en betalingsstromen, een goed functionerend auditspoor; 

 contacten met de eerstelijnscontroleur; 

 naleving van communautaire en nationale wet- en regelgeving en van programmaregels op het gebied 

van financieel beheer, subsidiabiliteit van kosten en overheidsaanbestedingen; 

 een duidelijke communicatie van de hiervoor genoemde regels en wet- en regelgeving aan de 

projectpartners (bijv. door middel van: projectpartnertraining, informatieverschaffing en regelmatige 

updates, nauw contact met de eerstelijnscontroleurs, etc.); 

 het aanhouden van de budgetverdeling; 

 het aanhouden van het uitgavenplan van het project, inclusief het opstellen van betrouwbare 

liquiditeitsbegrotingen en een nauwgezet beheer van de kasstromen; 

 tijdig opstellen van de halfjaarlijkse financiële voortgangsrapporten. 

 

Het is zeer belangrijk dat de projectcoördinator en financieel manager al bij de ontwikkelingsfase van het project 

betrokken zijn. 

 

- Communicatie en disseminatie: Elk project moet ook voldoen aan de EU-eisen inzake informatie en 

communicatie en zichtbaarheid van acties. Daarom wordt elk project aanbevolen een communicatiemanager aan te 

duiden die verantwoordelijk is voor de uitvoering van informatie- en communicatiemaatregelen (dit zou 

bijvoorbeeld dezelfde persoon als de projectcoördinator kunnen zijn). De communicatiemanager zal 

verantwoordelijk zijn voor de relatie met de partners, het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en andere 

externe instellingen en organisaties aangaande communicatie en disseminatiedoelstellingen; de 

communicatiemanager moet belast zijn met de coördinatie en implementatie van de communicatieactiviteiten 

(nieuwsbrief, brochures, etc.), de coördinatie van acties rond disseminatie (deelname aan conferenties en 

evenementen, produceren van hulpmiddelen voor disseminatie, etc.), het respecteren en implementeren van de 

regels rond publiciteit. De communicatiemanager zal tevens verantwoordelijk zijn voor het opstellen van het 

communicatiestrategie van het project die zal worden ingediend bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat 

samen met het tweede voortgangsrapport. 

 

Bij thematische clusters is er geen communicatiestrategie vereist omdat het communicatieplan al onderdeel 

uitmaakt van het aanvraagformulier voor de cluster. 

 

De taken van de projectcoördinator, financieel manager en communicatiemanager zijn van cruciaal belang tijdens 

de hele projectduur, en hun belang moet niet worden onderschat. 

 

In het algemeen omvatten de belangrijkste verantwoordelijkheden van de hoofdpartner: 

 een efficiënt en betrouwbaar projectuitvoeringssysteem ontwikkelen en onderhouden (strategisch, 

operationeel en financieel beheer), bijv.: zorgen voor efficiënt gebruik van projectmiddelen; 
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 coördinatie van activiteiten (verdeling van budget en taken) van de betrokken partners, en ervoor zorgen 

dat deze taken vervolgens worden uitgevoerd; 

 ondertekenen en indienen van het Aanvraagformulier bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat; 

 het project vertegenwoordigen – de Hoofdpartner dient als contactpunt voor het Gemeenschappelijk 

Technisch Secretariaat, en moet zorgen voor continue communicatie tussen de programma-autoriteiten 

en de projectpartnerschap; 

 ondertekenen van het subsidiecontract met de Beheersautoriteit en daarmee de uitvoering van het hele 

project verzekeren; 

 het vastleggen van regelingen voor de relaties van de Hoofdpartner met de projectpartners in een 

schriftelijke partenerschapsovereenkomst, die o.a. bepalingen omvat waarin het gedegen financieel 

beheer van de gelden die zijn toegewezen voor het project wordt gegarandeerd, inclusief regelingen voor 

het terugvorderen van onterecht betaalde gelden; 

 zorg dragen voor de geplande voortgang van het project; in het bijzonder voor de realisatie van de 

resultaten die beschreven zijn in het goedgekeurde Aanvraagformulier; 

 het publiek informeren over de EFRO-steun die ontvangen is van de Europese Unie; 

 rapporteren van activiteitengerelateerde voortgang en financiële - opvolging bij het Gemeenschappelijk 

Technisch Secretariaat, en vooral garanderen dat de uitgaven die worden gepresenteerd door de 

projectpartners zijn gedaan in het kader van de uitvoering van het project en corresponderen met de 

activiteiten die zijn overeengekomen tussen de projectpartners in het Aanvraagformulier; 

 EFRO-steun aanvragen en ontvangen van de Certificeringsautoriteit, en dit doorsluizen naar de 

projectpartners; 

 de projectuitgaven, de subsidiabiliteit van het project en naleving van EU- en nationale wetgeving en de 

programmaregels opvolgen. De hoofdpartner is ervoor verantwoordelijk te garanderen dat de uitgaven 

van alle projectpartners nagekeken zijn door de aangeduide eerstelijnscontroleurs. De partners’ 

eerstelijnscontroleurs zullen ervoor zorgen dat 100% van de aangegeven kosten worden gestaafd door 

facturen of documenten met gelijke bewijskracht, dat ze daadwerkelijk zijn betaald door de 

projectpartners gedurende de voorbereidingsfase of gedurende de implementatie van het project, dat ze 

zijn betaald voor activiteiten die zijn beschreven in het goedgekeurde Aanvraagformulier en dat de 

producten of diensten daadwerkelijk zijn geleverd. In de hoedanigheid van globaal verantwoordelijk 

orgaan op projectniveau, zal de Hoofdpartner de voortgangsrapporten van het project consolideren en 

zal moeten tevreden zijn met de nauwkeurigheid en soliditeit van de documenten die ingediend zijn door 

de projectpartners. De eerstelijnscontroleur van de Hoofdpartner zal 100% van de uitgaven van de 

Hoofdpartner nakijken en het werk gedaan door de Hoofdpartner gedurende de consolidatie van het 

voortgangsrapport van het project en zal tevreden zijn met de kwaliteit van de gedane controle door de 

eerstelijnscontroleurs van de andere partners; 

 controleren van het projectuitgavenplan ten opzichte van het totale projectbudget en het budget van elke 

partner; 

 alle bewijsstukken produceren die nodig zijn voor eerstelijnscontrole en betalingen. 

 

 

3.2. Verantwoordelijkheden van de projectpartners 

 

De Hoofdpartner zal administratief, juridisch en financieel verantwoordelijk zijn voor het project jegens de 

Beheersautoriteit. Niettemin zal elke partner bijdragen tot het succes van het project en bijdragen tot de 

implementatie en afronding ervan. Bovendien blijft elke partner aansprakelijk voor het solide financieel beheer van 

zijn eigen uitgaven. 

 

Taken en verantwoordelijkheden van de projectpartners zijn verduidelijkt in de Partnerschapsovereenkomsten in 

dewelke de juridische akkoorden tussen projectpartners en Hoofdpartner formeel opgezet zijn om hun wederzijdse 
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samenwerking vast te leggen. De Hoofdpartner is verantwoordelijk voor het verzekeren dat alle partners deze 

Partnerschapsovereenkomst tekenen. Projectpartner zijn houdt een sterke toewijding in met betrekking tot een 

serie van rollen en taken. Deze hebben te maken met: 

 

- Administratieve taken: 

 Het voorzien van alle gevraagde documenten voor het vervolledigen van het Aanvraagformulier; 

 Het tekenen van de documenten relateerd aan het opzetten en de implementatie van het project op zich, 

zoals het Partnerschapsakkoord en de intentieverklaring; 

 Het voorzien van het voortgangsrapport binnen de vastgestelde termijn aan de Hoofdpartner; 

 Het regelmatig berekenen en aangeven van uitgaven gedaan door de instelling van de partner binnen het 

kader van het project; 

 Het verzekeren van een solide en efficiënte eerstelijnscontrole van de uitgaven door de partners zelf 

gemaakt. 

 Het opnemen van verantwoordelijkheid van elke aangegeven onregelmatigheid en het terugbetalen aan 

de Hoofdpartner van elk bedrag dat onterecht betaald is in overeenstemming met het 

Partnerschapsakkoord. 

 

- Projectontwikkeling: 

 Het bijdragen aan de uitwerking van het Aanvraagformulier, met inbegrip van het werkprogramma en het 

vaststellen van de effecten en het budget. 

 

- Projectimplementatie: 

 Het bijdragen aan de implementatie van het werkprogramma en aan het produceren van de beoogde 

effecten in overeenstemming met de kalender en het methodologisch kader zoals vastgesteld in het 

Aanvraagformulier; 

 Het uitvoeren van informatie en communicatiemaatregelen voor het publiek over de activiteiten van het 

project; 

 Alle documenten beschikbaar te houden die gerelateerd zijn aan het project tot het einde van het jaar 

2025. 

 

 

3.3. Intentieverklaringen 

 

Het doel van de intentieverklaringen (‘Letters of Support’) is te garanderen dat de respectievelijke partner in staat 

is deel te nemen aan het project uit juridisch en financieel oogpunt en in staat is de geplande resultaten te 

verwezenlijken. Het ondertekenen van de intentieverklaringen is verplicht voor alle projectpartners. De 

intentieverklaringen omvatten onder andere een verklaring dat de desbetreffende partner: 

 voldoet aan de subsidiabiliteitseisen van het programma met betrekking tot de rechtsstatus van 

partnerorganisaties; 

 geen andere communautaire financiering ontvangt voor de activiteiten die zijn gepland in het 

Aanvraagformulier van het project; 

 financieel bijdraagt aan het projectbudget door een gepaste cofinanciering die overeenkomt met het 

Aanvraagformulier; 

 geen financiering uit andere publieke bronnen ontvangt die het bedrag van cofinanciering die de partner 

moet aanleveren overschrijdt; 

 over voldoende personele, financiële en administratieve capaciteit beschikt om de toegewezen 

projectactiviteiten uit te voeren; 

 activiteiten zal uitvoeren in lijn met de communautaire en nationale wet- en regelgeving en 

programmaregels; 
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 bekend is met de inhoud van het Aanvraagformulier en begrijpt wat zijn rol in het project zal zijn; 

 zal opereren binnen een bepaald budget (het concrete bedrag moet worden gespecificeerd in de 

intentieverklaring). 

 

Er moet een intentieverklaring worden ingevuld en ondertekend door een persoon die bevoegd is om financiële 

verbintenissen aan te gaan namens de organisatie. De intentieverklaring moet ingevuld worden gebruik makend 

van het sjabloon dat meegeleverd is in het aanvraagpakket. De bewoording in het standaard sjabloon van de 

partnerverklaring mag op geen enkele manier worden veranderd. Alle informatie in de verklaring (vooral de 

financiële cijfers) moet overeenstemmen met de informatie die over elke partner verstrekt is in het 

Aanvraagformulier. 

 

De intentieverklaringen moeten worden bevestigd aan het Aanvraagformulier en als één pakket worden verzonden 

naar het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. Fotokopieën van partnerverklaringen worden geaccepteerd 

tijdens de fase waarin projectvoorstellen worden voorgelegd. Toch zullen de originelen moeten worden ingediend 

ten laatste voordat de vergadering van de Stuurgroep de beslissing ter goedkeuring van projecten plaatsvindt. 

 

Het verkrijgen van de intentieverklaringen van de partners kan een langdurig proces zijn. Hiermee 

dient rekening te worden gehouden bij het voorbereiden van de projectaanvraag! 

 

Eens een project goedgekeurd is, wordt het Aanvraagformulier deel van de contractuele basis van het project: voor 

deze reden kan elke ongerechtvaardigde afwijking van het projectbudget ertoe leiden dat de Beheersautoriteit het 

subsidiecontract beëindigt. 

 

Het is derhalve raadzaam voor de Hoofdpartners alleen betrouwbare intentieverklaringen te accepteren en 

gewaarborgde beloften van financiële bijdragen van de partners. 

 

De intentieverklaringen zijn alleen geldig voor de projectoproep in kwestie. Indien bij een volgende projectoproep 

een aanvraag opnieuw wordt ingediend, moet de hoofdpartner nieuwe intentieverklaringen van alle partners 

verzamelen. 

 

 

3.4. Intentieverklaringen en Verklaringen van geassocieerde partners voor 

clusters 

 

Bij thematische clusters moeten alle partners (zowel de officiële als de geassocieerde partners) zich aan de cluster 

verbinden door middel van een officieel document.  
 

Intentieverklaring (voor officiële partners)  
 

Iedere officiële partner moet een intentieverklaring indienen waarin de partner verklaart dat hij de clusterutputs 

kan leveren conform de Europese, nationale en programmavoorschriften en het aanvraagformulier. Alle officiële 

partners moeten een dergelijke intentieverklaring tekenen. De verklaring wordt bij het aanvraagformulier gevoegd 

en als één pakket naar het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat verzonden. Door middel van de 

intentieverklaring verklaart de partner dat hij: 
 

1. voldoet aan de subsidiabiliteitseisen van het programma ten aanzien van de rechtsvorm van 

partnerorganisaties; 

2. geen andere communautaire financiering ontvangt voor de activiteiten die zijn vastgelegd in het actieplan; 



Handboek van het Programma 

27/119 

3. geen financiering ontvangt uit andere publieke bronnen voor de activiteiten die zijn vastgelegd in het 

actieplan; 

4. de clusterctiviteiten voorfinanciert tegen een bedrag dat overeenkomt met de in het aanvraagformulier 

opgenomen EFRO-bijdrage; 

5. voldoende personele, financiële en administratieve middelen heeft om de betreffende clusteractiviteiten uit 

te voeren; 

6. kennis heeft genomen van de inhoud van het aanvraagformulier en begrijpt wat zijn rol in de cluster is. 

 

Evenals bij het goedkeuringsproces ten aanzien van projecten moeten de intentieverklaringen voor de thematische 

clusters worden ingevuld en ondertekend door iemand die bevoegd is om namens de organisatie financiële 

verplichtingen aan te gaan. De intentieverklaring moet worden ingevuld met behulp van het standaardsjabloon dat 

onderdeel uitmaakt van het aanvraagdossier. De bewoordingen van de standaard intentieverklaring mogen op 

geen enkele manier worden gewijzigd. Alle informatie in de verklaring (met name de financiële cijfers) moet 

overeenkomen met de informatie voor de afzonderlijke partners in het aanvraagformulier. 
 

 

- Verklaring van geassocieerde partner (voor geassocieerde partners) 

 

Alle geassocieerde partners moeten een verklaring van geassocieerde partner indienen. Hierin moet worden 

opgenomen waarom zij betrokken zijn bij de cluster en wat hun bijdrage is aan de clusteractiviteiten. 
De verklaring van geassocieerde partner moet worden ingevuld en ondertekend door een wettelijk 

vertegenwoordiger van de organisatie. De verklaring moet worden ingevuld met behulp van het standaardsjabloon 

dat onderdeel uitmaakt van het aanvraagdossier. 
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4. Subsidiabiliteit van uitgaven en boekhouding 

 

 

4.1. Subsidiabele periode 

 

Voor elke projectoproep is een specifieke subsidiabele periode toegekend. De begin- en einddatum voor 

subsidiabele kosten is aangegeven in het subsidiecontract getekend tussen de Hoofdpartner en de 

Beheersautoriteit. Na de einddatum van de activiteiten van het project, wordt een additionele periode van 3 

maanden toegekend om het laatste voortgangsrapport in te leveren. 

Een tabel met de begin en einddatum voor elke projectoproep is voorzien in bijlage 4 van dit document. 

 

 

4.2. EFRO-bijdrage 

 

Het maximumpercentage EFRO-bijdrage dat kan worden verstrekt op projectniveau en partnerniveau is 50 % van 

de totale subsidiabele uitgaven. 

In principe zijn alle uitgaven subsidiabel die gedaan zijn door subsidiabele partners tijdens de periode waarin de 

uitgaven subsidiabel zijn, die gebudgetteerd zijn in het Aanvraagformulier en die in overeenstemming zijn met de 

volgende regels. Alle uitgaven die aangegeven worden door het project zullen nagekeken worden door de 

aangeduide eerstelijnscontroleurs. 

 

Bij thematische clusters bedraagt de EFRO-subsidie voor officiële partners 100% van de totale subsidiabele 

uitgaven. Evenals voor de projecten geldt dat de uitgaven die gedurende de subsidiabele periode (van januari 2013 

tot de goedkeuring van de cluster) worden gemaakt door de subsidiabele clusterpartners, in aanmerking komen 

voor subsidie, mits deze in het aanvraagformulier zijn opgenomen en voldoen aan alle communautaire en nationale 

regelgeving en aan de programmaregels. Voor meer informatie over officiële en geassocieerde partners, zie bijlage 

14 van dit Handboek.  
 

 

4.3. Budgetlijnen 

 

In het Aanvraagformulier wordt de Hoofdpartner en de projectpartners gevraagd de projectkosten uit te splitsen 

over zeven verschillende budgetlijnen. 

De belangrijkste voorwaarde voor subsidiabiliteit van de uitgaven is dat wordt voldaan aan de beginselen van 

reële kosten, doeltreffendheid, zuinigheid en wettelijkheid van alle acties. 

 

De budgetlijnen zijn: 

1. Personeelskosten van de partner 

2. (Directe en indirecte) administratiekosten 

3. Externe deskundigen en leveranciers 

4. Reis- en verblijfskosten 

5. Materiaal 

6. Investeringen 

7. Validatieuitgaven 
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Naast het bovenstaande dient u zowel wanneer u financiering aanvraagt (in het Aanvraagformulier) als wanneer u 

de kosten rapporteert (in het voortgangsrapport), de inkomsten gegenereerd door het project te specifiëren. 

 

 

Bij thematische clusters zijn slechts vijf budgetlijnen subsidiabel. Administratiekosten (BL2) en investeringen (BL6) 

zijn niet subsidiabel.  
 

 

4.3.1. BL1 Personeelskosten 

Onder deze budgetlijn zijn de volgende kosten gedeclareerd worden: 

 Personeelskosten 

 Personeel verstrekt aan het project als bijdrage in natura (4). 

 

In het kader van thematische clusters is personeel dat voor het project wordt ingezet als bijdrage in natura, niet 

subsidiabel (zie bijlage 14 van dit Handboek).  
 

Alleen personeel dat in dienst is van de partnerorganisatie EN dat werkt aan het project worden als subsidiabel 

beschouwd. 

De personeelskosten omvatten salarissen, lonen, loonbelastingen, sociale zekerheid, ziektekostenverzekeringen en 

pensioenbijdragen van personeel dat rechtstreeks bezig is met het project EN in dienst is van de projectpartner op 

basis van een arbeidsovereenkomst in overeenstemming met de toepasselijke wetten van het land waarin de 

projectpartner gevestigd is. 

 

Aanvullende informatie over personeelskosten is beschikbaar in bijlage 6 bij deze richtlijnen. 

 

Personeel verstrekt aan het project als bijdrage in natura kan worden gedeclareerd in BL1 enkel wanneer het 

gedane werk niet betaald is (noch als een externe deskundige noch als intern tewerkgestelde medewerker) door 

een instelling die partner is van het project. De waarde van de bijdrage kan in BL1 wanneer het werk 

verricht voor het project gelijkwaardig is tot het werk verricht daar de intern tewerkgestelde medewerker(s) van de 

partner voor projectbeheer, boekhouding, communicatie, etc. Wanneer het werk verricht voor het project 

gelijkwaardig is met een onbetaalde en externe dienstverlening (bijvoorbeeld voorziening van vertaaldiensten, 

onderzoeksactiviteiten, etc.), zal de waarde van de bijdrage in natura gedeclareerd worden in BL3 “Externe 

deskundigen en leveranciers”. 

 

Daarnaast moeten personeelskosten in de vorm van bijdrage in natura voldoen aan de volgende voorwaarden om 

subsidiabel beschouwd te worden: 

 moeten essentieel zijn voor het project; 

 moeten gebaseerd zijn op een schriftelijke overeenkomst; 

 moeten worden bewezen aan de hand van uurroosters waarop de uren staan dat voor het project 

gewerkt is; 

 moeten objectief worden geëvalueerd door een eerstelijnscontroleur. Alle ondersteundende documenten 

die de waarde van de bijdrage bewijzen zullen ter beschikking gesteld worden aan de 

eerstelijnscontroleur. 

 moeten in elk voortgangsrapport worden opgenomen, waarbij de projectpartner wordt genoemd die 

kosten in de vorm van bijdrage in natura heeft gerapporteerd. 

                                              
 
 
4 Voor meer informatie omtrent bijdragen in natura zie bijlage 5 bij deze richtlijnen 
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4.3.1.1. Werktijd 

Personeelskosten van personeel dat halftijds of voltijds aan het project werkt zijn subsidiabel. 

De werktijd moet door het personeel dat aan het project werkt op uurroosters worden geregistreerd. 

De tijdkaart moet aan het volgende voldoen: 

 voor elke arbeider en bediende die betrokken is bij het project moet afzonderlijk een uurrooster worden 

ingevuld; 

 het uurrooster moet op maandelijkse basis informatie bevatten over de uren die aan het project zijn 

gewerkt; 

 er moet kort in zijn vermeld welke activiteiten binnen het project zijn uitgevoerd; 

 in het geval dat er parttime aan het project wordt gewerkt: geef de tijd aan op de uurroosters welke 

activiteiten er buiten het project zijn uitgevoerd (bijv. “werk voor een ander door de EU gefinancierd 

project”, “reguliere taken” etc.); 

 informatie over het totale aantal uren dat per maand voor het project en in totaal wordt gewerkt; 

 moet worden ondertekend door de werknemer en zijn/haar supervisor. 

 

De berekening van de werktijd moet stroken met de nationaal geldende regels. 

Het programma heeft hiervoor een sjabloon voor het registreren van de werktijd beschikbaar gemaakt. 

 

4.3.1.2. Werknemer die deeltijds voor het project werkt 

De personeelskosten voor werknemers die deeltijds aan het project werken, moeten worden berekend op basis van 

een uurtarief en het aantal uren dat aan het project is gewerkt. 

Het berekenen van dit uurtarief moet voldoen aan de nationale regels, worden gebaseerd op het werkelijke 

jaar/maandsalaris vóór belastingen, en worden gebaseerd op het totale aantal gewerkte dagen en uren. 

 

Voorbeeld: 

 
1/ UITGANGSPUNT 

A Totale kost op jaarbasis van een werknemer 10 000 € 

B Aantal werkdagen per jaar volgens contract  200 

C Aantal werkuren per jaar volgens contract (200 * 8)  1600 

    

  2/ KOST PER DAG EN PER WEEK 

D Kost per week (A / B) 50 € 

E Kost per uur (A / C) 6,25 € 

    

  3/ AANTAL UREN GEWERKT (op basis van het uurrooster)  

F Totaal van het aantal uren aan het project gewerkt  700 

G Totaal aantal uren voor andere projecten/taken 700 

H Totaal aantal gewerkte uren (excl vakantie-/ziektedagen) 1400 

I Aantal Vakantiedagen voorzien per jaar in het contract  25 

J Aantal werkelijk genomen vakantie/ziektedagen op jaarbasis  20 

    

  
4/ SUBSIDIABELE KOST OP BASIS VAN DE UREN AAN HET 

PROJECT GEWERKT 

K Subsidiabele kost (E * F) 4 375 € 

    

  5/ VAKANTIE/ZIEKTEDAGEN 

L Tijd gespendeerd aan het project (F / H) 50% 

M Subsidiabele kost voor vakantie- en ziektedagen (J * D * L) 500 € 
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  6/ TOTALE SUBSIDIABELE KOST : GEWERKTE UREN + VAKANTIE 

N Totale subidiabele kost op jaarbasis (K + M) 4875 € 

 

4.3.1.3. Welke documentatie moet worden voorgelegd aan de eerstelijnscontroleur? 

De volgende documentatie moet worden voorgelegd aan de eerstelijnscontroleur: 

 Loonstrookjes of andere boekhoudkundige documenten waaruit de personeelskosten duidelijk blijken; 

 uurroosters; 

 arbeidsovereenkomst; 

 elk ander document dat de eerstelijnscontroleur nodig zou kunnen hebben om naleving van de nationale 

wetgeving te controleren 

 

4.3.1.4. Welke kosten zijn NIET subsidiabel onder deze budgetlijn? 

De volgende kosten mogen niet worden gerapporteerd onder deze budgetlijn: 

 extra vrijwillige bijdragen aan het gezondheidszorg- of sociale verzekeringsstelsel die niet gebaseerd zijn 

op de arbeidsovereenkomst of tariefovereenkomst (bijv. extra vrijwillige bijdrage aan de 

pensioenvoorziening of vrijwillige aanvullende ziektekostenverzekering); 

 extra, ongerechtvaardigde betalingen of vrijwillige vergoeding (bij. extra bonussen die niet gebaseerd zijn 

op de arbeidsovereenkomst of tariefovereenkomst, etc.); 

 onbetaald vrijwilligerswerk bestaande uit werk verricht op vrijwillige basis en voor hetwelk de persoon 

geen vergoeding verkrijgt noch van de projectpartner noch van een extern orgaan; 

 directe of indirecte (overhead) administratiekosten. directe administratiekosten moeten worden 

gebudgetteerd onder budgetlijn 2. 

 

4.3.2. BL2 Administratiekosten 

Administratiekosten kunnen zijn: 

 Directe algemene kosten EN 

 Indirecte algemene kosten (overheadkosten). 

Bij thematische clusters zijn administratiekosten (directe kosten of overhead) niet subsidiabel.  
 

Administratiekosten moeten aan de volgende criteria voldoen: 

 ze moeten subsidiabel zijn volgens de nationale regelgeving en volgens de structuurfondsverordeningen 

(in het bijzonder Verordeningen (EG) nr. 1083/2006 art. 56; nr. 1080/2006 art. 7; nr. 1828/2006 art. 48 

tot 53); 

 Ze moeten worden berekend op basis van de werkelijke kosten en controleerbaar zijn, d.w.z. ze moeten 

worden gebaseerd op feitelijke elementen in het boekhoudsysteem die door de eerstelijnscontroleur 

gecontroleerd kunnen worden) 

 Ze moeten direct gekoppeld zijn aan de activiteiten van de operatie (nodig voor de projectuitvoering); 

 Ze mogen nog niet zijn gefinancierd met andere EU-gelden; 

 Ze mogen nog niet zijn opgenomen in andere budgetlijnen of kostenposten. 

 

4.3.2.1. Directe administratiekosten 

Alle directe kosten die relevant zijn voor het project en die gerelateerd zijn aan de administratie van het project 

kunnen in BL2 worden opgenomen. 

 

Voorbeelden van directe administratiekosten: 

 Kosten van kantoorbenodigdheden (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het project); 

 Directe kosten voor kantoorvoering en kosten voor diensten (gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het 

project); 
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 Financieringskosten en garantiekosten: Kosten van internationale financiële transacties, bankkosten voor het 

openen en beheren van de bankrekening(en) van het project; 

 Inschrijvingsgelden voor deelname aan evenementen die relevant zijn voor het project; 

 Promotiekosten (artikelen, bijlagen in kranten, persberichten, etc.) 

 Gas, elektriciteit, water en verwarmingskosten (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het 

project); 

 Kosten voor reiniging van het pand (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het project); 

 Kosten voor onderhoud van het pand (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het project); 

 Verzekering gerelateerd aan gebouwen en materiaal (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan 

het project); 

 Telefoon- en internetkosten (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het project); 

 Portokosten (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het project); 

 Kosten van fotokopieën (alleen indien gebaseerd op rechtstreekse facturering aan het project). 

 

Deze kosten moeten rechtstreeks worden gegenereerd door het project en voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 ze zijn van essentieel belang voor de uitvoering van het project en zouden niet zijn gemaakt als het 

project niet zou zijn uitgevoerd; 

 ze worden ondersteund door facturen of andere soortgelijke boekhoudkundige documenten die 

rechtstreeks terug te voeren zijn op het project of projectpersoneel. 

De facturen moeten gericht zijn aan de projectpartner en de projectpartner moet deze markeren met de titel en 

het nummer van het project. 

Andere soortgelijke boekhoudkundige documenten (bijv. interne samenvatting van kosten per kostenplaats) 

zouden ook kunnen verwijzen naar het projectpersoneel, of voorzien kunnen worden van andere details waardoor 

ze direct worden gekoppeld aan het project. 

 

4.3.2.2. Indirecte administratiekosten (overheadkosten) 

Voor sommige kostencategorieën (d.w.z. elektriciteits-, verwarmingskosten en soortgelijke kosten) kan het niet 

mogelijk zijn om de directe administratiekosten te berekenen, omdat direct factureren aan het project niet 

haalbaar is. 

In dit geval kan de projectpartner de indirecte kosten berekenen op basis van de werkelijke kosten die gemaakt 

zijn door de hele organisatie, door gebruik te maken van een pro rata berekeningsmethode om een percentage te 

berekenen van de indirecte algemene kosten die kunnen worden geboekt onder het project. 

De methode voor deze pro rata berekening moet naar behoren worden verantwoord, eerlijk, billijk en 

gedocumenteerd zijn. De toewijzing van de subsidiabele indirecte administratiekosten van de organisatie aan het 

project moet geschieden op basis van de volgende 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)”. 

 

Deze verhouding moet goed worden gedocumenteerd en periodiek worden geëvalueerd. 

 

Voorbeelden van indirecte administratiekosten 

 Kosten van kantoorbenodigdheden (alleen als rechtstreekse facturering aan het project niet mogelijk is); 

 Directe kosten voor kantoorvoering en kosten voor diensten (alleen indien rechtstreekse facturering aan het 

project niet mogelijk is); 

 Financieringskosten en garantiekosten: Kosten van internationale financiële transacties, bankkosten voor het 

openen en beheren van de bankrekening(en) van het project; 

 Inschrijvingsgelden voor deelname aan evenementen die relevant zijn voor het project; 

 Promotiekosten (artikelen, bijlagen in kranten, persberichten, etc.) (alleen als rechtstreekse facturering aan 

het project niet mogelijk is); 
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 Kosten voor gas, elektriciteit, water en verwarming (alleen indien rechtstreekse facturering aan het project 

niet mogelijk is); 

 Schoonmaakkosten voor het pand (alleen als rechtstreekse facturering aan het project niet mogelijk is); 

 Onderhoudskosten voor het pand (alleen als rechtstreekse facturering aan het project niet mogelijk is); 

 Verzekeringen die betrekking hebben op het gebouw en materieel/materiaal (alleen indien rechtstreekse 

facturering aan het project niet mogelijk is); 

 Telefoon- en internetkosten (alleen als rechtstreekse facturering aan het project niet mogelijk is); 

 Portokosten (alleen als rechtstreekse fa cturering aan het project niet mogelijk is); 

Alle soortgelijke kosten wanneer rechtstreeks factureren aan het project niet mogelijk is. 

 

 

4.3.2.3. Limieten 

Administratiekosten (de som van directe en indirecte algemene kosten) mogen niet hoger zijn dan 

25% van de totale personeelskosten die gerapporteerd zijn in budgetlijn 1. 

Met deze drempel moet rekening worden gehouden in de aanvraagfase (Aanvraagformulier) en in de 

rapportagefase (voortgangsrapporten). Deze drempel geldt op partner- en projectniveau. 

 

4.3.2.4. Welke documentatie moet worden voorgelegd aan de eerstelijnscontroleur? 

Voor de directe administratiekosten: 

 Documenten die betrekking hebben op het respecteren van de regels inzake openbare aanbestedingen; 

 Facturen of andere soortgelijke boekhouddocumenten die rechtstreeks terug te voeren zijn op het project 

of projectpersoneel; 

 Elk andere document dat de eerstelijnscontroleur nodig zou kunnen hebben om naleving van de nationale 

wetgeving te controleren. 

 

Voor de indirecte administratiekosten: 

 Bewijs dat de pro rata berekeningsmethoden voor de overheadkosten verklaart; 

 Lijst van de kostenposten die zijn opgenomen in de berekening van de overheadkosten; 

 Elk andere document dat de eerstelijnscontroleur nodig zou kunnen hebben om naleving van de nationale 

wetgeving te controleren. 

 

4.3.2.5. Welke kosten zijn NIET subsidiabel onder deze budgetlijn? 

 Forfaitaire bedragen, totaalschattingen of willekeurige berekeningen 

 Administratiekosten die gekoppeld zijn aan diensten die worden geleverd door externe deskundigen of 

aan leveranciers van goederen en diensten moeten worden opgenomen in de budgetlijn Externe 

deskundigen en leveranciers. 

 

4.3.3. BL3 Externe deskundigen en leveranciers 

Onder deze budgetlijn zijn de kosten vervat die betrekking hebben op: 

 externe deskundigen 

 leveranciers van diensten en goederen  

 professioneel en onderzoekswerk in de vorm van bijdrage in natura (5) kan gedeclareerd worden. 

 

                                              
 
 
5 Voor meer informatie omtrent bijdragen in natura, zie bijlage 5 bij deze richtlijnen 
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Om een duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen kosten voor externe deskundigen/consultants en 

leveranciers van diensten en goederen ontwikkelde het Programma twee sub-budgetlijnen as volgt: BL 3 a voor 

externe deskundigen/consultants en BL 3 b voor leveranciers van goederen en diensten. 

Echter, BL3 moet beschouwd worden als één enkele budgetlijn. 

 

Deze kosten kunnen gedeclareerd worden mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 het werk is van essentieel belang voor het project; 

 de kosten zijn redelijk volgens de standaardtarieven in het land waarin de contracterende projectpartner 

gevestigd is; 

 in geval van consultants mag het dagtarief niet meer zijn dan 800 euro (exclusief BTW); 

 er wordt aan de communautaire en nationale regels voor overheidsaanbestedingen voldaan voordat een 

overeenkomst wordt aangegaan; 

 de kosten zijn gebudgetteerd in het Aanvraagformulier; 

 de basisbeginselen van non-discriminatie, transparantie en objectiviteit zijn gerespecteerd. 

 

Alleen kosten die gebudgetteerd zijn in het Aanvraagformulier kunnen worden gerapporteerd in de 

voortgangsrapporten. 

 

Vooruitbetalingen aan deskundigen en leveranciers van diensten/goederen kunnen alleen worden gerapporteerd in 

de betalingsclaim na de (gedeeltelijke of volledige) levering van de aangekochte diensten/goederen. Gedeeltelijke 

levering betekent dat een deel van de aangekochte diensten/goederen is geleverd aan de contracterende 

projectpartner, bijvoorbeeld een conceptversie van een onderzoek of een deel ervan. EFRO kan enkel kosten 

terugbetalen die reeds daadwerkelijk door het project zijn betaald en die overeenstemmen met activiteiten die 

reeds uitgevoerd zijn. 

 

Voorbeelden van kosten voor externe deskundigen 

 externe deskundige die wordt ingehuurd voor projectcoördinatie / financieel management / 

communicatiemanagement; 

 externe onderzoekers; 

 externe sprekers voor bijeenkomsten; 

 

Voorbeelden van kosten voor leveranciers van goederen en diensten 

 externe IT- en web designers, bijv. voor het maken en onderhouden van een website; 

 externe vertalers, tolken; 

 extern bedrijf dat projectbrochures/folders/publicaties ontwerpt, bewerkt, drukt, verspreidt, etc.; 

 organisatie van evenementen (bijv. catering voor bijeenkomsten, locatiehuur...etc.) 

 

 

Personeel verstrekt aan het project als bijdrage in natura kan worden gedeclareerd in BL1 enkel wanneer het 

gedane werk niet betaald is (noch als een externe deskundige noch als intern tewerkgestelde medewerker) door 

een instelling die partner is van het project. De waarde van de bijdrage kan in BL1 wanneer het werk 

verricht voor het project gelijkwaardig is tot het werk verricht door de intern tewerkgestelde medewerker(s) van de 

partner voor projectbeheer, boekhouding, communicatie, etc. Wanneer het werk verricht voor het project 

gelijkwaardig is met een onbetaalde en externe dienstverlening (bijvoorbeeld voorziening van vertaaldiensten, 

onderzoeksactiviteiten, etc.). 

 

In het kader van thematische clusters zijn bijdragen in natura echter niet subsidiabel.  
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In het geval van de voorziening van professioneel en onderzoekswerk als bijdrage in natura, zal het werk verricht 

voor het project overeenkomen met hetzelfde soort activiteit dat de persoon normaal verricht binnen de externe 

organisatie die de bijdrage in natura levert. 

 

4.3.3.1. Welke documentatie moet worden voorgelegd aan de eerstelijnscontroleur? 

 Bewijs van naleving van de communautaire en nationale regels inzake overheidsaanbestedingen; 

 Contracten voor externe diensten met de juiste documentatie waaruit blijkt dat aan de regels voor 

overheidsaanbestedingen is voldaan; 

 Facturen van de externe consultants, deskundigen, geleverde diensten/goederen; 

 Elk andere document dat de eerstelijnscontroleur nodig zou kunnen hebben om naleving van de nationale 

wetgeving te controleren. 

 

In het geval van de voorziening van professioneel en onderzoekswerk als bijdrage in natura, zullen alle 

documenten die de uitgaven voor de externe organisatie verklaren ter beschikking moeten gesteld worden aan de 

eerstelijnscontroleur (zoals contract, facturen, bewijzen van betaling, etc.) 

 

 

4.3.3.2. Welke kosten zijn NIET subsidiabel onder deze budgetlijn? 

 Het contracteren van projectpartners voor de levering van diensten of goederen of expertise van welke 

aard dan ook; 

 Het contracteren van een andere afdeling (intern) van dezelfde projectpartnerorganisatie (bijv. een 

vertaler, IT-deskundige die taken voor het project uitvoert) voor een dienst of het leveren van expertise 

(de waarde hiervan moet worden gerapporteerd onder BL1); 

 Vooruitbetalingen die niet zijn gebaseerd op een factuur of boekhoudkundig document van gelijke 

waarde dat wordt verstrekt door de externe leverancier. 

 

4.3.4. BL4 Reis- en verblijfskosten 

Onder deze budgetlijn zijn de volgende kosten subsidiabel: 

 Reiskosten die direct gerelateerd zijn aan en essentieel zijn voor de effectieve realisatie van het project 

en betrekking hebben op economy class reizen met het openbaar vervoer. Als algemene regel geldt dat 

de meest budgetvriendelijke manier van reizen moet worden gebruikt; 

 Accommodatie, mits de kosten de nationale limieten respecteren; 

 Dagvergoedingen voor het projectpersoneel tijdens reizen voor projectwerk. De dagvergoeding mag niet 

hoger zijn dan de gewoonlijke dagvergoedingen die worden verstrekt door overheden in het land van de 

projectpartner en moet voldoen aan de in dat land toepasselijke regels. Ondanks de rechtsstatus van de 

projectpartner moeten de tarieven voor dagvergoedingen van de overheid worden nageleefd. Het totale 

bedrag van verblijfs- en dagelijkse onkostenvergoeding mag niet meer zijn dan de dagtarieven die zijn 

vastgesteld door de Europese Commissie op de volgende website: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm 

 

Voorbeelden 

 Zakenreizen binnen het programmagebied en voorzien in het Aanvraagformulier zijn subsidiabel. 

 Zakenreizen buiten het programmagebied maar binnen de Europese Unie zijn subsidiabel wanneer voorzien in 

het Aanvraagformulier en goedgekeurd door de Stuurgroep. 

 Voor zakenreizen buiten een van bovenvermelde gebieden en bijkomend aan diegene die door de stuurgroep 

in het Aanvraagformulier zijn opgenomen, zijn onderworpen aan voorafgaandelijke toestemming van 

het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

 

4.3.4.1. Welke documentatie moet worden voorgelegd aan de eerstelijnscontroleur? 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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De volgende documentatie moet beschikbaar worden gesteld aan de eerstelijnscontroleur in geval van reizen: 

 agenda/programma van de bijeenkomst/vergadering; 

 reisrapport of soortgelijke memo; 

 originele tickets en alle andere originele bewijsstukken voor de reis (d.w.z. boarding pass, 

facturen/andere soortgelijke documenten voor accommodatie, in het geval van e-tickets zonder een 

standaard vluchtticket dient een e-mail met het boekingsnummer als bewijs, etc.); 

 elk ander document dat de eerstelijnscontroleur nodig zou kunnen hebben om naleving van de nationale 

wetgeving te controleren. 

 

4.3.4.2. Welke kosten zijn NIET subsidiabel onder deze budgetlijn? 

 Kosten voor reizen buiten het programmagebied en/of de EU die niet voorzien zijn in het 

Aanvraagformulier and niet zijn goedgekeurd door het GTS. 

 Vergoedingen die hoger zijn dan diegene die zijn bepaald in het document van de Commissie. 

 

4.3.5. BL5 Materiaal 

De volgende kosten zijn subsidiabel op grond van deze budgetlijn: 

 afschrijving uitgaven van afschrijfbare materiaal (artikel 53 van Verordening [EG] nr. 1828/2006 van de 

Commissie); 

 kosten van niet afschrijfbare materiaal (zoals activa van geringe waarde) 

De materiaal kan nieuw of tweedehands zijn. 

 

Kosten van materiaal komen in aanmerking mits het apparaat: 

 niet gefinancierd wordt door een ander financieel instrument (zoals een EU, nationaal, regionaal of ander 

financieel instrument); 

 nog niet volledig is afgeschreven; 

 nog niet is opgenomen in een andere budgetlijn; 

 niet is aangeschaft bij een andere projectpartner in hetzelfde project; 

 tijdens de subsidiabele projectduur is aangeschaft; 

 is aangeschaft volgens de relevante regels voor openbare aanbesteding. 

 

Alle medegefinancierde materiaal en investeringen moeten voldoen aan de voorschriften voor voorlichting en 

publiciteit die zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 1828/2006 van de Commissie en door het Programma. 

 

Kosten die op grond van deze budgetlijn subsidiabel zijn, zijn: 

 IT-materiaal (PC, monitor, printer, incl., gangbare software); 

 speciale software; 

 scanner; 

 digitale projector; 

 digitale videocamera; 

 kantoormeubilair 

 tentoonstellingsmateriaal 

 speciale meetapparatuur; 

 laboratoriumapparatuur; 

 reclameborden, platen, uithangborden 

 kleinschalige materiaal om de positieve impact op het milieu te vergroten en de bestaande infrastructuur te 

vernieuwen; 

 kleinschalige materiaal die naar verwachting een gunstige invloed op het toerisme zal hebben; 

 andere specifieke materiaal die nodig is voor het uitvoeren van de projectactiviteiten en die niet vallen onder 

budgetlijn 6, Investering. 
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Voorziening van grondstoffen en materiaal in de vorm van bijdrage in natura is niet subsidiabel in het kader 

van het INTERREG IVA 2 Zeeën Programma. 

 

4.3.5.1. Hoe de kosten identificeren? 

Van nieuw aangeschafte materiaal 

 Als het plan voor afschrijving van de activa korter of gelijk is aan de projectduur kunt u de volledige 

kosten van het item opgeven; 

 Als het plan voor de afschrijving van de activa langer is dan de projectduur kunt u alleen de toelaatbare 

afschrijving opgeven die correspondeert met het betreffende voortgangsrapport. 

 

Voor materiaal die al in de organisatie in gebruik is, kunt u alleen de toelaatbare afschrijving opgeven voor die 

halfjaarlijkse periode van het voortgangsrapport. 

 

4.3.5.2. Volledig of gedeeltelijk gebruik voor projectdoeleinden 

Als het materiaal (nieuw of oud) niet uitsluitend voor projectdoeleinden wordt gebruikt, kan slechts een deel van 

de toelaatbare afschrijving in het project worden ingebracht. Dit deel moet worden berekend volgens een 

verantwoorde en billijke methode (documentatie om de berekingsmethode te ondersteunen zal moeten ter 

beschikking gesteld worden aan de eerstelijnscontroleur). 

 

4.3.5.3. Tweedehands materiaal 

De aanschaf van tweedehands materiaal komt in aanmerking mits aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: 

 de verkoper van het materiaal moet een verklaring afgeven met vermelding van de oorsprong en 

bevestigen dat de materiaal de laatste zeven jaar op geen enkel moment is aangeschaft met de steun 

van andere financiële instrumenten (EU, nationale of andere subsidies); 

 de prijs van het materiaal mag niet hoger zijn dan de marktwaarde en moet lager zijn dan de kosten van 

vergelijkbare nieuwe materiaal; 

 het materiaal moet over de benodigde technische eigenschappen beschikken voor het project en voldoen 

aan de geldende normen en standaarden. 

 

Als het tweedehands materiaal kan worden afgeschreven volgens de nationale voorschriften vallen de afschrijving 

en de opgave van de kosten binnen het project aan de hierboven gestelde voorwaarden. 

 

4.3.5.4. Wederverkoop van het materiaal 

De wederverkoop van een voor de uitvoering en de duur van het project aangeschaft bedrijfsmiddel is alleen 

mogelijk met goedkeuring van de Stuurgroep van het Programma. De inkomsten worden als opbrengst beschouwd 

en aan projecten wordt gevraagd om deze inkomsten in mindering te brengen op de totale voor het Programma 

gedeclareerde kosten en het corresponderende EFRO bedrag terug over te maken aan het Programma.  

 

4.3.5.5. Welke documentatie moet aan de eerstelijnscontroleur worden overhandigd? 

 Bewijzen van naleving van de regels voor openbare aanbestedingen op EU en nationaal niveau bij de 

aanschaf van materiaal. 

 Bewijzen van het afschrijvingsplan dat voor elk item is aangenomen. 

 Bij materiaal dat slechts gedeeltelijk door het project wordt gebruikt: de berekeningsmethode om een 

deel van de toelaatbare afschrijving aan het project toe te wijzen. 

 Bij tweedehands materiaal: de documentatie die hierboven is genoemd in de paragraaf 'Tweedehands 

materiaal'. 

 Elk ander document dat de eerstelijnscontroleur nodig zou kunnen hebben om de naleving van de 

nationale wetgeving te controleren. 
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4.3.5.6. Welke kosten zijn NIET subsidiabel op grond van deze begrotingslijn? 

 Huur van materiaal: geleasd materiaal, die wordt onderbouwd met periodieke facturen, moet als een 

geleverde dienst worden opgegeven bij de begrotingslijn Externe deskundigen en leveranciers. 

 Grondstoffen en materiaal in de vorm van bijdrage in natura 

 

4.3.6. BL6 Investering 

Op grond van deze begrotingslijn vallen hier alleen de kosten onder voor: 

 de aankoop van grond 

 de aankoop van onroerend goed 

 infrastructuurwerkzaamheden (d.w.z. werkzaamheden aan harde infrastructuur voor fysieke werken en 

voorzieningen die van algemeen belang zijn) zijn subsidiabel. 

 Voorziening van grond en/of vastgoed in de vorm van bijdrage in natura (
6
) 

 

In het kader van thematische clusters zijn investeringen niet subsidiabel.  
 

Investeringen worden alleen gesubsidieerd als ze van essentieel belang zijn voor het realiseren van de 

doelstellingen van het project en als ze voordeel opleveren voor het partnerschap en de betrokken gebieden (het 

grensoverschrijdende karakter en de meerwaarde van de investering moet duidelijk zijn). Alle subsidiabele 

uitgaven moeten volledig worden beschreven in het goedgekeurde aanvraagformulier van paragraaf 2.2, blad BL 6. 

 

Een grensoverschrijdende investering moet gezien worden als een investering die deel uitmaakt van het 

samenwerkingsproject en een impact heeft op alle betrokken gebieden. In die optiek moet het partnerschap de 

algemene aanpak beschrijven, de kosten en de lokatie van de investering in het aanvraagformulier, blad BL6. 

 

Een investering kan bestaan uit één van de drie componenten (de aankoop van grond, de aankoop van onroerend 

goed en infrastructuurwerkzaamheden) of een combinatie van de drie. Wanneer er een aanzienlijk bedrag is 

voorzien voor investeringen, zal het project het concrete grensoverschrijdende karakter van de investeringen 

moeten belichten in het Aanvraagformulier. 

 

4.3.6.1. Limieten 

Alleen voor de aankoop van grond geldt een beperking, die geldt op projectniveau (het totale budget van het 

project): de KOSTEN van de grond mogen niet hoger zijn dan 10% van de totale subsidiabele uitgaven. 

Deze kosten kunnen alleen hoger zijn dan 10% als het project zich richt op milieubehoud. De stuurgroep 

beoordeelt de aanvragen per geval. 

 

Deze investering komt in aanmerking als er een direct verband bestaat met het doel van het project en de 

geplande activiteiten. 

Elk item dat op grond van deze budgetlijn wordt aangeschaft mag in het verleden geen financiële steun hebben 

gekregen van andere financiële EU-instrumenten. 

 

De regels voor openbare aanbestedingen moeten worden opgevolgd. 

De prijs moet overeenstemmen met de marktwaarde. 

 

In BL6 kan het project ook de voorziening van grond en/of vastgoed in de vorm van bijdrage in natura. Meer 

informatie hieromtrent is beschikbaar in bijlage 5 bij dit handboek. 

                                              
 
 
6 Voor meer informatie omtrent bijdragen in natura, zie bijlage 5 bij dit handboek. 
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4.3.6.2. Welke documentatie moet aan de eerstelijnscontroleur worden overhandigd? 

 Bewijzen van naleving van de regels voor openbare aanbestedingen op EU en nationaal niveau: elk 

document inzake de contractprocedure voor de opdracht dat het mogelijk maakt om naleving van de 

geldende voorschriften te beoordelen alsook de subsidiabiliteit van de uitgaven met betrekking tot het 

aanvaarde projectdocument; 

 In geval van de aankoop van grond en onroerend goed: een door een onafhankelijke bevoegde taxateur 

(persoon of instantie) afgegeven verklaring dat de prijs de marktwaarde niet overschrijdt; 

 Documenten inzake de investering kunnen worden vereist, zoals haalbaarheidsstudies, 

milieueffectbeoordeling, bouwvergunning en overige informatie over de aanbestedingsprocedure; 

 Bij de aankoop van grond en onroerend goed kan het vereist zijn om een document voor te leggen 

waarin het directe verband wordt uitgelegd tussen de aankoop en de doelstellingen van de 

medegefinancierde activiteit, of een verklaring van een onafhankelijke gekwalificeerde evaluator of een 

naar behoren gemachtigde officiële instantie ter bevestiging dat de aankoopprijs de marktwaarde niet 

overschrijdt; 

 Bij bouwwerkzaamheden kunnen documenten vereist zijn die het eigendom aangeven van de grond en/of 

gebouwen waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, evenals bewijs van de verplichting om een 

inventaris op te stellen en bij te houden van alle activa die op grond van de EFRO-subsidie zijn 

verkregen, gebouwd of verbeterd; 

 In het geval van voorziening van grond en/ of vastgoed in de vorm van bijdrage in natura, alle 

documenten om de waarde van deze bijdrage te ondersteunen zoals gedefiniëerd in bijlage 5 bij dit 

handboek; 

 Elk ander document dat de eerstelijnscontroleur nodig zou kunnen hebben om de naleving van de 

nationale wetgeving te controleren. 

 

4.3.6.3. Welke kosten zijn NIET subsidiabel op grond van deze budgetlijn? 

 Materiaal; 

 Alle items die niet overeenkomen met de hierboven gegeven omschrijving. 

 

Vraag in geval van twijfel advies aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

 

4.3.7. BL7 Validering van de uitgaven (eerstelijnscontrole) 

Alle kosten voor eerstelijnscontrole van het project kunnen worden aangegeven in het projectbudget. 

Afhankelijk van de lidstaat kan het systeem van eerstelijnscontrole gecentraliseerd (Vlaanderen) of 

gedecentraliseerd zijn (Engeland, Frankrijk, Nederland) (zie Programmarichtlijnen voor eerstelijnscontrole 

beschikbaar op de Programma website). Zowel in gecentraliseerde als in gedecentraliseerde systemen zullen de 

kosten worden gedragen door de projectpartners. 

 

Bij een gedecentraliseerd systeem van eerstelijnscontrole (eg. Engeland, Nederland en Frankrijk) mogen 

controleurs intern of extern zijn. In geval van interne controleurs moet een bewijs van een duidelijke en 

transparante scheiding van functies tussen de unit waar de controleur voor werkt en de unit betrokken in het 

projectbeheer, gegeven worden. In het geval van externe controleurs zullen deze op contractuele basis moeten 

worden aangenomen volgens de regels voor openbare aanbestedingen op EU en nationaal niveau. 

 

Wanneer de partners bij het opstellen van het Aanvraagformulier nog niet weten wat de mogelijke kosten voor 

eerstelijnscontrole zijn, moeten ze een raming van de mogelijke kosten opnemen voor de totale duur van het 

project. Vergeet niet om voldoende budget te reserveren voor deze budgetlijn aangezien het project elke zes 

maanden zijn uitgaven moet rapporteren aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en het financieel 
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rapport van elke partner gevalideerd moet worden door een eerstelijnscontroleur. Projecten wordt aanbevolen 

hiervoor genoeg geld te voorzien in deze budgetlijn. 

 

4.3.7.1. Welke documentatie moet aan de eerstelijnscontroleur worden overhandigd? 

Bij een gedecentraliseerd systeem van eerstelijnscontrole: 

 Bewijs van naleving van de regels voor openbare aanbestedingen op EU en nationaal niveau; 

 Dienstverleningscontract; 

 Factuur afgeleverd door de eerstelijnscontroleur; 

 Elk ander document dat noodzakelijk kan beschouwd worden. 

Bij een gecentraliseerd systeem van eerstelijnscontrole: 

 Factuur/nota of ander vergelijkbaar bewijsstuk dat wordt afgegeven door de eerstelijnscontroleurs. 

 Elk ander document dat noodzakelijk kan beschouwd worden. 

 

4.3.8. Inkomsten 

Krachtens artikel 55 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 moet in het geval van een inkomsten genererend project 

de huidige waarde van de netto inkomsten worden geraamd voor een specifieke referentieperiode. Waar het niet 

mogelijk is om de inkomsten vooraf te ramen, moeten de inkomsten worden gerapporteerd aan het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat die binnen 5 jaar na de sluiting van het project zijn gegenereerd. 

 

Hoofdpartner en projectpartners moeten of een aparte boekhouding of een aangepaste boekhoudkundinge code 

voor het project bewaren zodat alle uitgaven (kosten) en inkomsten (ontvangsten) kunnen worden geboekt en 

door een boekhouder kunnen worden gecontroleerd, en gedetailleerde syntheserapporten kunnen worden 

opgesteld. Alle inkomsten die afkomstig zijn van verkoop, verhuur, abonnementen, vergoedingen of andere 

vergelijkbare bronnen moeten worden gerapporteerd en in mindering worden gebracht op de subsidiabele kosten. 

 

In de sjablonen van het aanvraagformulier en de financiële voortgangsrapporten is een aparte budgetlijn voor 

inkomsten opgenomen. 

 

Het INTERREG IV A 2 Zeeën Programma heeft een specifieke leidraad over de berekening en het beheer van door 

projecten gegenereerde inkomsten ontwikkeld. Deze leidraad is beschikbaar in bijlage 12 “Nota over inkomsten” 

van het Handboek van het Programma. In het geval uw project inkomsten genereert tijdens of na afloop van de 

projectimplementatie, gelieve de instructies in bijlage 12 te raadplegen. 

 

  

 

Voorbeelden van inkomsten 

 een investering in infrastructuur waarvan het gebruik onderworpen is aan heffingen die rechtstreeks door de 

gebruikers worden gedragen; 

 de verkoop of verhuur van grond of gebouwen; 

 levering van diensten of goederen in ruil voor betaling; 

 maatregelen met betrekking tot financiële instrumentering. 

 

4.3.8.1. Welke documentatie moet aan de eerstelijnscontroleur worden overhandigd? 

 Alle boekingsstukken die de inkomsten aantonen die door de projectpartner zijn gegenereerd 

(ontvangstbewijzen, facturen, andere vergelijkbare bewijsstukken). 

 In geval van onvoorziene inkomsten: de methode en maatregelen genomen door het project om te 

verzekeren dat alle inkomsten gegenereerd binnen de 5 jaar na het afsluiten van het project zullen 

worden aangegeven aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en zullen worden afgetrokken 

van de subsidiabele kosten. 
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 In het geval van onvoorziene inkomsten: bij het laatste voortgangsrapport zal de Hoofdpartner een 

verklaring indienen bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat waarbij hij garandeert dat alle 

inkomsten gegenereerd binnen de 5 jaar na het afsluiten van het project zullen worden aangegeven aan 

het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en zullen worden afgetrokken van de subsidiabele kosten. 

Deze voorwaarden moeten vervuld worden door het hele partnerschap in de 5 jaar na het einde van het 

project. 

 

4.3.9. Andere subsidiabiliteitsoverwegingen 

Wanneer projecten hun begroting opstellen, is het belangrijk om rekening te houden met de subsidiabiliteitsregels 

voor uitgaven met steun uit het EFRO, die zijn vastgelegd in  

 artikel 56 van Verordening (EG) nr. 1083/2006, 

 artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1080/2006; 

 artikelen 48 tot 53 van Verordening (EG) nr. 1828/2006, en  

 de regels die in het Handboek van het Programma en in andere Programmadocumenten uiteengezet zijn. 

 

4.3.9.1. Bijdrage in natura 

Gedetailleerde informatie en instructies zijn beschikbaar in bijlage 5 van dit handboek. 

 

 

4.3.9.2. Openbare aanbestedingen 

Gedetailleerde informatie en instructies zijn beschikbaar in bijlage 8 van dit handboek. 

 

4.3.9.3. Personeelskosten 

Meer informatie is beschikbaar in bijlage 6 van dit handboek. 

 

4.3.9.4. Gedeelde kosten 

Gedetailleerde informatie en instructies zijn beschikbaar in bijlage 7 van dit handboek. 

 

4.3.9.5. Uitgaven buiten het grensgebied 

Projecten zouden moeten investeren in het grensgebied van het Programma. 

Voor uitgaven die worden gedaan door partners die zich in het aangrenzende gebied bevinden is dit subsidiabel, 

echter voor een maximum van 20% van de totale subsidiabele kosten die op Programmaniveau zijn 

gerapporteerd. Dit percentage wordt op Programmaniveau opgevolgd door het Gemeenschappelijk Technisch 

Secretariaat. 

Zakenreizen buiten het Programmagebied moeten op voorhand worden voorzien en goed gemotiveerd worden in 

het Aanvraagformulier of zijn onderhevig aan voorafgaande toestemming van het GTS. 

 

4.3.9.6. BTW 

De BTW is geen subsidiabele uitgave tenzij deze daadwerkelijk en beslist wordt gedragen door de partner. BTW die 

op welke manier dan ook kan worden teruggevorderd kan niet als subsidiabel worden beschouwd. In het 

Aanvraagformulier zullen de partners worden gevraagd om een bevestiging van hun BTW-status te overhandigen: 

partners moeten aangeven of ze BTW-plichtig zijn (en als zodanig op geen enkele wijze BTW kunnen 

terugvorderen) of dat ze niet BTW-plichtig zijn (en dus BTW kunnen terugvorderen) of dat ze gedeeltelijk BTW-

plichtig zijn (en dus BTW gedeeltelijk kunnen terugvorderen). In het financiële voortgangsrapport zullen de 

eerstelijnscontroleurs moeten nakijken of de gecontroleerde partner BTW aangegeven heeft of afgetrokken in 

overeenkomst met zijn BTW-status. De eerstelijnscontroleur moet ook nakijken of de BTW-status van de partner 

wijzigt in de loop van het project. 

 

4.3.9.7. Financiële heffingen 
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Heffingen voor internationale financiële transacties zijn subsidiabel, maar rente op schuld is niet subsidiabel. 

Bankkosten voor het openen en beheren van de projectrekening zijn subsidiabel. Bovengenoemde kosten kunnen 

worden opgenomen onder de begrotingslijn Administratiekosten (BL2). 

LET OP: Rente op schulden is niet subsidiabel. Boetes, financiële sancties en nadeel door wisselkoersverliezen zijn 

niet subsidiabel. 

 

 

4.3.9.8. Uitgaven die al gesteund worden door andere EU, nationale of regionale subsidies 

Uitgaven die al medegefinancierd worden uit een andere EU-subsidiebron worden niet als subsidiabele kosten voor 

dit Programma beschouwd. 

Als een uitgave al volledig gesteund wordt door een andere nationale of regionale subsidie wordt deze niet als 

subsidiabel beschouwd omdat dit tot dubbele financiering zou leiden. 

 

4.3.9.9. Kosten voor controle 

Kosten voor juridisch advies, notariskosten, kosten van technische en financiële deskundigen en boekhoud- en 

auditkosten zijn subsidiabel, mits ze rechtstreeks verband houden met het project en noodzakelijk zijn voor de 

voorbereiding of uitvoering ervan, en of ze in het geval van boekhouding en auditkosten gerelateerd zijn aan de 

voorwaarden die door de programma-autoriteiten zijn gesteld. 

Kosten voor deskundigen kunnen worden vermeld op de budgetlijn Externe deskundigen en leveranciers. 

Kosten inzake eerstelijnscontroles moeten worden vermeld op budgetlijn 7. 

 

4.3.9.10. Garanties 

De kosten van door een bank of andere financiële instelling verstrekte garanties zijn subsidiabel voor zover deze 

garanties worden vereist door nationale en EU-wetgeving of door het Programma. 

Deze kosten kunnen worden vermeld op de budgetlijn Administratiekosten (BL2). 

 

4.3.9.11. Wisselkoers: gebruik van de euro 

Alle uitgaven gedeclareerd door de Hoofdpartner en projectpartners moeten in euro worden gevoerd. Deze regels 

geldt ook voor deze partners die uit lidstaten komen die niet tot de Eurozone behoren. Alle financiële 

voortgangsrapporten ingediend door het project bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat moet in euro 

worden opgesteld. 

Als partners buiten de eurozone zijn gevestigd: 

 de bedragen van de uitgaven die in de nationale munteenheid zijn gedaan, moeten worden omgerekend 

naar euro; 

 facturen waarop bedragen in euro staan moeten als zodanig worden vermeld in de voortgangsrapporten 

(omrekeningen naar nationale munteenheid en weer terug naar euro zijn niet toegestaan). 

 

Bedragen van uitgaven besteed in een andere nationale munt dan de euro moet worden omgerekend naar euro 

aan de hand van de maandelijkse boekhoudkundige wisselkoers van de euro van de Europese Commissie voor de 

maand waarin de uitgave werd geboekt in de boekhouding van de projectpartner (7). De Europese Commissie 

publiceert deze koers elke maand elektronisch op: 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en 

 

Om afrondingsverschillen te voorkomen, raadt het GTS aan alle uitgaven in het Aanvraagformulier af 

te ronden zonder decimalen. 

                                              
 
 
7 overeenkomstig artikel 81 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 

http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?Language=en
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5. Rapporteringsprocedure 

 

 

De Hoofdpartner is verantwoordelijk voor het projectbeheer, inclusief het toezicht van en het rapporteren over de 

voortgang van het project bij de Beheersautoriteit en het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. Om een 

effectief en efficiënt beheer van het project te waarborgen, dient de Hoofdpartner een behoorlijk systeem op te 

zetten om de bereikte resultaten en outputs te bewaken, evenals de uitgaven gebeurd voor het project. Het is de 

verantwoordelijkheid van de Hoofdpartner om de kwaliteit van de prestaties van projectpartners op te volgen en te 

beoordelen en overzicht te houden over de algemene voortgang van het project. 

 

Volgens het subsidiecontract dat tussen de Hoofdpartner en de Beheersautoriteit is afgesloten, behoort het tot de 

plichten van de Hoofdpartner om aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat regelmatig verslag uit te 

brengen over de voortgang van het project. 

 

Het subsidiecontract en het Aanvraagformulier vormen de basis voor het bewaken van de voortgang en de 

prestaties van het project. De rapportage aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat vindt plaats door 

middel van voortgangsrapporten die tweemaal per jaar worden ingediend over een verslagperiode van zes 

maanden (met uitzondering van het eerste en laatste voortgangsrapport, zie hieronder). 

 

Bij thematische clusters bestaat het monitoringproces uit twee fasen. Voor meer informatie, zie bijlage 14 van dit 

Handboek. 

 

 

5.1. Voortgangsrapport 

 

Het voortgangsrapport is een document dat bestaat uit een activiteitenverslag met informatie over de bereikte 

resultaten en prestaties van het project en een financieel verslag met informatie over de uitgaven van het project. 

 

Aan de hand van de informatie in het voortgangsrapport kunnen de hoofdpartner en het Gemeenschappelijk 

Technisch Secretariaat de voortgang van het project beoordelen. Het voortgangsrapport dient informatie te 

bevatten over de grootste problemen en afwijkingen/vertragingen die zich eventueel tijdens de verslagperiode 

hebben voorgedaan. 

 

Beide onderdelen van het voortgangsrapport moeten qua inhoud worden gevalideerd door de eerstelijnscontroleur 

van de Hoofdpartner vooraleer ze kunnen ingediend worden bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. Zie 

de Programmarichtlijnen voor eerstelijnscontroles voor meer informatie over validering van de uitgaven op het 

niveau van hoofdpartner en projectpartner en de vereisten voor eerstelijnscontrole. 

 

 

5.2. Verslagperiodes 

 

Voor elk project zijn er twee verslagperioden per jaar en dus ook twee deadlines voor de verslagen. De 

verslagperioden en de deadlines voor het indienen van de voortgangsrapporten zijn vastgelegd in het 

subsidiecontract. De deadline voor indiening van het voortgangsrapport bij het Gemeenschappelijk Technisch 

Secretariaat is drie maanden na afloop van de verslagperiode. Deze deadline kan verlengd worden met een extra 

maand, enkel in gerechtvaardigde gevallen. 
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De verslagperioden zijn als volgt: 

1e verslagperiode:   1 januari - 30 juni jaar N 

Verslagdeadline: 1 september van hetzelfde jaar N 

 

2e verslagperiode:   1 juli - 31 december jaar N 

Verslagdeadline: 1 maart van het daaropvolgend jaar N+1 

 

De Hoofdpartner dient binnen het partnerschap echter de verslagprocedures zo efficiënt mogelijk te organiseren en 

de deadlines te controleren om de voortgangsrapporten bij voorkeur voor de deadlines in te dienen bij het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat hanteert het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt', zodat 

voortgangsrapporten die het eerst binnenkomen ook prioriteit krijgen bij de uitbetaling. 

 

Het eerste en het laatste voortgangsrapport kunnen een langere verslagperiode beslaan. 

 

De Hoofdpartner dient elke zes maanden een voortgangsrapport in bij het Gemeenschappelijk Technisch 

Secretariaat (of na meer dan zes maanden in het geval van het eerste en laatste rapport) volgens de 

verslagdeadlines die in het subsidiecontract zijn vastgelegd. Het voortgangsrapport moet zowel in een papieren als 

een elektronische versie worden ingediend (CD-ROM). 

 

Bij thematische clusters hoeven er slechts twee voortgangsrapporten te worden ingediend bij het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat: het eerste voortgangsrapport moet worden ingediend aan het einde 

van fase 1 en het tweede voortgangsrapport na afloop van fase 2.  
 

 

5.3. Rapportagemiddelen 

 

Voor de afloop van elke verslagperiode, zal het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat een voorgevuld sjabloon 

voor het voortgangsrapport naar de Hoofdpartner sturen. Dat voorgevuld sjabloon is enkel geldig voor de 

betreffende verslagperiode. Het van tevoren ingevulde rapport bevat een omschrijving van de activiteiten en het 

budget, die gepland stonden in het goedgekeurde Aanvraagformulier. 

Het voortgangsrapportsjabloon kan door de Hoofdpartner worden gebruikt om informatie te verzamelen van alle 

partners, hetgeen ten zeerste wordt aanbevolen door het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

Er wordt ook een instrumentarium voor projectbeheer ter beschikking gesteld dat voor de projecten kan worden 

gebruikt (zoals sjablonen voor vergaderingen en notulen, uurroosters, deelnemerslijsten, reisverslagen en 

dergelijke). 

 

 

5.4. Verslagprocedure 

 

De verslagprocedure kan als volgt worden samengevat: 

1. Elke partner stuurt binnen de met de Hoofdpartner overeengekomen deadlines een rapport naar de 

Hoofdpartner en zorgt ervoor dat zijn deel van de gerapporteerde werkzaamheden en uitgaven 

nagekeken zijn door een eerstelijnscontroleur volgens de EU wetgeving, Programmaregels en nationale 

vereisten. 

2. Op basis van de afzonderlijke rapporten van elke partner stelt de Hoofdpartner een gezamenlijk 

voortgangsrapport samen voor de hele partnerschap. 
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3. De eerstelijnscontroleur van de Hoofdpartner voert controles uit op de werkzaamheden en uitgaven van 

de Hoofdpartner. 

4. De eerstelijnscontroleur van de Hoofdpartner gaat na of de informatie die de partners hebben verstrekt 

gecontroleerd en gevalideerd is door een eerstelijnscontroleur overeen stemt met de EU wetgeving, de 

Programmaregels en met nationale vereisten. 

5. De eerstelijnscontroleur van de Hoofdpartner gaat na of de informatie van de partners nauwkeurig is 

weergegeven in het gezamenlijk voortgangsrapport. 

6. De Hoofdpartner bewaart voor het auditspoor kopieën van de input voor het voortgangsrapport die van 

de partners is ontvangen. 

7. De Hoofdpartner dient het voortgangsrapport in bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

8. In het algemeen geldt dat de binnenkomende voortgangsrapporten door het Gemeenschappelijk 

Technisch Secretariaat worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Het Gemeenschappelijk 

Technisch Secretariaat analyseert alle onderdelen van het voortgangsrapport, zoals de omschrijving van 

werkzaamheden, het verslag over het realiseren van de geplande werkzaamheden, resultaten en 

prestaties, gedeclareerde uitgaven, verslagen/checklists en certificaten van controleurs die de 

subsidiabiliteit van uitgaven ondersteunen. Het realiseren van de geplande resultaten en prestaties wordt 

bewaakt ten opzichte van de inhoud van het Aanvraagformulier. Als de in het voortgangsrapport 

vermelde informatie ontoereikend is, zal het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat de Hoofdpartner 

om aanvullende informatie of opheldering vragen (8). 

9. Zodra alle punten zijn opgehelderd, wordt het voortgangsrapport goedgekeurd door het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en naar de Beheersautoriteit gestuurd. 

10. De Beheersautoriteit verifieert het rapport. Als de uitslag positief is, wordt het rapport naar de 

Certificeringsautoriteit gestuurd. Als dit niet het geval is, wordt het rapport teruggestuurd naar het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat met een verzoek voor meer opheldering. 

11. De Certificeringsautoriteit ontvangt het voortgangsrapport: voor het overmaken van de betalingen voert 

de Certificeringsautoriteit haar eigen controles uit om zich ervan te vergewissen dat de gedeclareerde 

begunstigden recht hebben op ontvangst van de aangevraagde medefinanciering, dat de gegevens van 

de betalingsaanvraag en de betalingsopdracht met elkaar overeenkomen, en dat de aangevraagde 

totaalbedragen de begroting van de projectpartner of het totale project niet overschrijden. Als de 

Certificeringsautoriteit geen bewaar heeft tegen het voortgangsrapport voert zij de betaling aan de 

Hoofdpartner uit. 

12. De Hoofdpartner wordt over de betaling geïnformeerd door middel van een kennisgeving van betaling 

(per e-mail). De betaling zou moeten overgemaakt worden binnen één tot twee weken op de 

bankrekening van de Hoofdpartner. De Hoofdpartner is vervolgens verantwoordelijk voor de interne 

toewijzing of verdere uitkering van subsidies aan de projectpartners. De Hoofdpartner dient ervoor te 

zorgen dat de EFRO-medefinanciering tijdig wordt doorgestuurd naar de projectpartners. Er mag geen 

bedrag in mindering worden gebracht of achter worden gehouden en er mag geen specifieke vergoeding 

of andere vergoeding met een vergelijkbaar effect worden geïnd die deze bedragen voor de 

projectpartners zouden verlagen. 

 

                                              
 
 
8 Hierbij dient te worden opgemerkt dat de hoofdpartner in de regel altijd een kopie moet houden van hetgeen naar het Gemeenschappelijk 
Technisch Secretariaat is gestuurd. 
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5.5. Bijkomende vereisten 

 

5.5.1. Subsidiabiliteit 

De projectuitgaven moeten voldoen aan het beginsel van werkelijke kosten. 

Dit betekent dat alleen door een subsidiabele projectpartner gemaakte (d.w.z. betaalde) kosten, die zijn 

verantwoord en aangetoond door het leveren van diensten of goederen binnen de subsidiabele periode, als 

subsidiabele projectkosten kunnen worden beschouwd. 

 

In naar behoren gerechtvaardigde gevallen is het mogelijk om kosten te vermelden die geen betrekking hebben op 

de betreffende verslagperiode, mits: 

 deze kosten subsidiabel zijn; 

 de kosten zijn betaald tijdens een subsidiabele projectfase; 

 de kosten niet zijn gerapporteerd en vergoed tijdens eerdere voortgangsrapporten of uit een ander EU, 

internationaal, nationaal of regionaal financieel instrument. 

 

Kosten die zijn gemaakt tussen de startdatum van de subsidiabiliteit van kosten en de datum van 

ondertekening van het subsidiecontract kunnen alleen worden opgegeven en vergoed nadat het 

subsidiecontract en de partnerschapsovereenkomst zijn ondertekend, en alleen als deze kosten zijn 

begroot in het Aanvraagformulier. 

 

5.5.2. Beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid 

De projectbegroting moet worden gebruikt volgens de beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid 

(artikel 27 van Verordening [EG, Euratom] nr. 1605/2002 van de Raad).  

Het beginsel van zuinigheid vereist dat de middelen die door de instelling worden gebruikt voor het uitvoeren van 

de werkzaamheden tijdig beschikbaar moeten worden gesteld in de juiste hoeveelheid en kwaliteit en voor de 

beste prijs. Het beginsel van efficiëntie betreft de beste verhouding tussen de aangewende middelen en de 

behaalde resultaten. 

Het beginsel van doeltreffendheid betreft het realiseren van de specifieke doelstellingen en het behalen van de 

beoogde resultaten. 

 

5.5.3. Budgetlimieten 

De gerapporteerde uitgaven mogen niet hoger zijn dan: 

 de goedgekeurde totale projectbegroting; 

 de goedgekeurde begroting van elke projectpartner; 

 de vastgestelde flexibiliteit van elke begrotingslijn en elke activiteit. 

Naast de flexibiliteit van begrotingslijnen en activiteiten kunnen projecten in gerechtvaardigde gevallen een nieuwe 

begrotingstoewijzing aanvragen. Voor verdere informatie over flexibiliteit en kleine/grote wijzigingen in het project, 

zie hoofdstuk 9 van dit handboek. 

 

5.5.4. Betalingen aan de projecten 

Over het algemeen wordt het beginsel van terugbetaling gehanteerd. Dit betekent dat de medefinanciering van het 

programma pas wordt betaald nadat de betalingsaanvraag van het project is goedgekeurd door het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat, de Beheersautoriteit en de Certificeringsautoriteit. 

Deze drie Programma-autoriteiten waarborgen de controle en betaling van het voortgangsrapport binnen een 

redelijke termijn. De hoofdpartner en de projectpartners dienen te beseffen dat er twee tot drie maanden tussen 

de indiening van een voortgangsrapport bij het GTS en de binnenkomst van fondsen op de rekening van de 
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hoofdpartner kunnen zitten. Bij de liquiditeitsplanning van het project dient hier rekening mee gehouden te 

worden. 
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6. Boekhouding en het bewaren van rapporteringsdocumenten 

 

 

De partners moeten ervoor zorgen dat de aan het project gerelateerde boekhouding beschikbaar is en apart wordt 

ingediend, zelfs als dit tot een dubbele behandeling van boekingen leidt (bijvoorbeeld als het nodig is om de 

boekhouding centraal in te dienen). 

Het is de verantwoording van de hoofdpartner om een adequaat auditspoor te waarborgen, wat impliceert dat de 

hoofdpartner een overzicht heeft van: 

 wie er heeft betaald, 

 wat er is betaald, 

 wanneer er is betaald, 

 wie heeft geverifieerd, 

 waar de documenten in kwestie zijn opgeslagen. 

De hoofdpartner moet ervoor zorgen dat alle partners de aan het project gerelateerde documenten op een veilige 

en ordelijke manier opslaan tot tenminste 2025, of langer als er nationale regels zijn die een langere bewaarplicht 

voorschrijven. De documenten worden ofwel als originelen of als gecertificeerde kopieën bewaard op gangbare 

gegevensdragers (volgens de nationale voorschriften). Als dit geschikt wordt geacht, mag de hoofdpartner de 

partners om kopieën vragen van de boekhoudbescheiden. 

 

Boekhouding 

De volgende lijst geeft een overzicht van de documenten die beschikbaar moeten zijn voor financiële controle en 

audits en tenminste tot 2025 moeten worden bewaard: 

• Goedgekeurd Aanvraagformulier; 

• Subsidiecontract; 

• Partnerschapsovereenkomst; 

• Relevante projectcorrespondentie (financieel en contractueel); 

• Voortgangsrapporten; 

• Documenten die aantonen dat de uitgaven van partners zijn gevalideerd door eerstelijnscontroleurs; 

• Lijst van opgegeven uitgaven; 

• Bankafschriften die de ontvangst en overschrijving van Programmafondsen aantonen; 

• Facturen/ontvangstbewijzen; 

• Bankafschriften/betaalbewijzen van elke factuur; 

• Personeelskosten: berekening van uurtarieven, informatie over feitelijke jaarlijkse arbeidstijden, 

arbeidsovereenkomsten, loonlijsten en uurroosters van personeel dat voor het project werkt; 

• Lijst van subcontracten en kopieën van alle contracten met externe deskundigen en/of dienstverleners; 

• Berekening van administratieve kosten, bewijzen en registraties van kosten die zijn opgenomen in de 

overheadkosten; 

• Documenten met betrekking tot de openbare aanbesteding, voorlichting en publiciteit; 

• Aanbestedingsnota, beschrijving van de opdracht, offertes/prijsopgaven, bestelformulier, contract; 

• Bewijs van het leveren van diensten en goederen: studies, brochures, nieuwsbrieven, notulen van 

vergaderingen, vertaalde brieven, deelnemerslijsten, reisbiljetten, enz.; 

• Registraties van activa, fysieke beschikbaarheid van materiaal die is aangeschaft binnen de context van het 

project; 

• Voor reizen: instapkaarten, reisbiljetten en alle documenten die zijn vermeld in de beschrijving van de 

begrotingslijn Reis- en verblijfkosten; 

• Voor investeringen: alle technische documentatie met betrekking tot verkregen vergunningen/toestemmingen 

en eigendom. 
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Het moet duidelijk te bepalen zijn welke uitgaven in het kader van het project zijn toegewezen en gerapporteerd. 

Het moet tevens mogelijk zijn om uit te sluiten dat uitgaven dubbel worden gerapporteerd (in twee verschillende 

begrotingslijnen, verslagperioden, projecten/financieringsregelingen). 

 

Deze duidelijke identificatie moet worden gewaarborgd door aan de volgende verplichte voorwaarden te voldoen: 

 Het bijhouden van ofwel een apart boekhoudsysteem of een specifieke kostenberekeningscode; 

 In het geval dat de partner opteert voor een projectspecifieke kostenberekeningscode zal een 

kostenberekingscode gebruikt worden om de projectkosten in het boekhoudsysteem te identificeren en in 

te boeken; 

 Het direct noteren van de projecttitel en projectnummer op vereffende facturen en boekingsstukken met 

vergelijkbare bewijskracht. 

 

Uitgaven kunnen alleen worden gerapporteerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 De berekening is gebaseerd op feitelijke kosten; 

 De kosten worden zeker door de partner gedragen en zouden zonder het project niet zijn gemaakt; 

 De uitgaven zijn ook daadwerkelijk uitbetaald. Uitgaven worden als betaald beschouwd wanneer het 

bedrag is afgeschreven van de bankrekening van de partnerinstelling. De betalingen wordt meestal 

aangetoond met bankafschriften. De datum waarop de factuur is afgegeven, geregistreerd of geboekt in 

het boekhoudsysteem geldt niet als betalingsdatum; 

 De uitgave houdt rechtstreeks verband met het project. Kosten die zijn gerelateerd aan activiteiten die 

niet in het Aanvraagformulier staan beschreven zijn doorgaans niet subsidiabel. 
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7. Vereisten omtrent promotie en publiciteit 

 

 

Alle projecten moeten voldoen aan de voorwaarden voor promotie en publiciteit die zijn vastgelegd in Verordening 

(EG) nr. 1828/2006 van de Commissie (artikelen 8 en 9, Bijlage I) en in Verordening (EG) nr. 846/2009 van de 

Commissie. Deze verordeningen kunnen worden gedownload van de website van het Programma. 

 

Al het promotiemateriaal dat binnen het raamwerk van het project wordt geproduceerd (zoals artikelen, rapporten, 

seminaries en workshopprogramma's, PowerPointpresentaties, aanwezigheidslijsten, promotieartikelen etc.) 

moeten het volgende bevatten: 

1. EU-embleem (de vlag) EN 

2. Een verwijzing naar de Europese Unie EN 

3. Een verwijzing naar de bijdrage van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling EN 

4. De verklaring 'Investeren in je toekomst', die door de Beheersautoriteit is gekozen om de toegevoegde 

waarde te benadrukken van de tussenkomst van Europese fondsen. 

Behalve de eisen die door de Verordeningen worden gesteld, moeten projecten ook de publiciteitseisen van het 

Programma implementeren: 

5. Het programmalogo EN 

6. De bewoording 'INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 

2007-2013' EN 

7. De disclaimerzin die is geciteerd in het subsidiecontract (Artikel 8 § 3). 

 

Aan de eisen voldoen 

 

 

 
 

 

Deze verwijzing moet worden gereproduceerd en goed zichtbaar zijn op alle media die door het project wordt 

geproduceerd, zoals websites, documenten (rapporten, presentaties, uitnodigingen, enz.), publicaties, 

promotiemateriaal (T-shirts, tassen, bekers, paraplu's, enz.), persberichten, nieuwsbrieven, reclameborden, 

uithangborden, gedenkplaten, panelen op voertuigen, enz. 

Voor kleine promotieartikelen zijn alleen punten 1 en 2 van de vorige paragraaf van toepassing. Alle andere 

moeten aan alle voorwaarden voldoen. 

 

Projectgerelateerde websites moeten naast bovengenoemde maatregelen hyperlinks bevatten naar andere 

gerelateerde websites van de Commissie en naar websites van het Programma en aanverwante projecten. 

Projecten moeten het EU & Programmalogo tonen bij alle evenementen (zoals congressen, seminaries, 

persconferenties, voorlichtingsbijeenkomsten, opleidingen, enz.). 
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Alle gedeeltelijk gefinancierde materiaal en/of investeringen moeten voldoen aan de voorschriften voor voorlichting 

en publiciteit die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie, en met name in artikelen 8 

en 9 en bijlage I en in Verordening (EG) nr. 846/2009 van de Commissie, en moeten worden aangeduid met 

onderstaand label, dat zelfs na afronding van het project niet mag worden verwijderd. 

 

 

 
Projecttitel en -nummer 

Inventarisnummer 

 

 

Projecten die meer dan 500.000 EUR aan publieke bijdragen krijgen voor infrastructuur of bouwwerkzaamheden 

moeten tijdens de uitvoering van het project een infopaneel neerzetten, en uiterlijk zes maanden na afronding van 

het project een permanente gedenkplaat met uitleg. Beide moeten zichtbaar zijn, een behoorlijk formaat hebben, 

en bovengenoemde verwijzing naar medefinanciering door de EU moet tenminste 25% van de ruimte innemen 

(artikel 8, lid 2 en lid 4 van Verordening [EG] 1828/2006 van de Commissie). 

 

Wanneer het niet mogelijk is om een permanente informatieplaquette aan te brengen op een fysiek object, als 

bedoeld hierboven, worden andere passende maatregelen genomen om bekendheid te geven aan de bijdrage van 

de Gemeenschap. 

 

Gebruik van het EU-logo is tevens verplicht bij het gebruik van een willekeurig ander embleem. Het EU-embleem 

moet tenminste even groot zijn als de andere emblemen die worden gebruikt. 

 

De EU- en Programmalogo's kunnen worden gedownload van de website van het Programma. Deze website bevat 

tevens een link naar de officiële website van de Europese Unie waar verschillende versies van het EU-embleem 

kunnen worden gedownload: www.europe.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm 

 

Wanneer een van de projectpartners niet voldoet aan een van bovengenoemde voorwaarden houdt dit een 

terugvordering in van de onterecht uitbetaalde fondsen. De terugvordering wordt toegepast als een percentage 

van de verleende hulp, volgens de tabel die is opgenomen in de 'Richtlijnen voor het bepalen van de financiële 

correcties op uitgaven die medegefinancierd zijn door de Structuurfondsen of het Cohesiefonds voor niet-naleving 

van de regel voor openbare aanbestedingen', die beschikbaar zijn op de website van het Programma. 

Elk project moet een communicatieplan opstellen om een correcte verspreiding van informatie te waarborgen naar 

andere, mogelijk geïnteresseerde instanties in Europa en de bevolking. Het communicatieplan moet aan het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat overgemaakt worden ten laatste met het tweede voortgangsrapport. 

 

Bij thematische clusters maakt het communicatieplan echter deel uit van het aanvraagformulier. Er hoeft daarom 

geen aparte communicatiestrategie te worden ingediend bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat.  
 

http://www.europe.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_en.htm
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8. Beoordeling van de projecten 

 

Meer informatie over de ontvankelijkheids- en de kwaliteitscriteria voor clusters is te vinden in bijlage 14 van dit 

Handboek .  
 

Alle ingediende projectvoorstellen volgen een gestandaardiseerde beoordelingsprocedure. Om gelijke behandeling 

van alle projecten te waarborgen wordt de evaluatie uitgevoerd op basis van de informatie die in het 

aanvraagformulier staat. 
De projectbeoordeling bestaat uit: 

 Controle van de subsidiabiliteitsvereisten om te waarborgen dat het voorstel geschikt is volgens de 

subsidiabiliteitscriteria (subsidiabiliteitscontrole Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat) 

 Beoordeling van de inhoud van het voorstel aan de hand van de criteria voor kwaliteitsbeoordeling 

(kwaliteitscontrole Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat) 

 Strategische beoordeling (Stuurgroep). 

 

De selectieprocedure bestaat uit een subsidiabiliteitscontrole, kwaliteitscontrole en een strategische beoordeling. 

De procedures voor het uitvoeren van de relevante beoordelingen zijn hieronder beschreven. 

 

 

8.1. Subsidiabiliteitscontrole 

 

Na indiening en registratie van de projectvoorstellen controleert het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat of 

de projectvoorstellen voldoen aan de formele subsidiabiliteitscriteria. Deze criteria bestaan uit minimale technische 

vereisten die onvoorwaardelijk gelden voor alle ingediende voorstellen. 

De subsidiabiliteitscontrole heeft tot doel: 

 na te gaan of het voorstel voldoet aan de minimumeisen van het programma inzake de toepassing van 

grensoverschrijdende samenwerking; 

 verdere beoordeling van onontvankelijke aanvragen te voorkomen; 

 gelijke behandeling te waarborgen van alle voorstellen die voor financiering geselecteerd moeten 

worden. 

 

De volgende formele aspecten worden geverifieerd: 

1. De aanvraag werd niet later ontvangen dan de vooropgestelde einddatum van de projectoproep. 

2. De aanvraag omvat de onderdelen 1, 2 en 3 

3. De digitale versie van de aanvraag werd ingediend in alle OFFICIELE talen van de projectpartners. Indien 

het projectvoorstel in het Frans of het Nederlands wordt ingediend, dan is de Engelse versie identiek wat 

betreft inhoud en informatie. 

4. De ORIGINELE ondertekende papieren versie van de aanvraag wordt ingediend in de officiële taal van de 

Hoofdpartner. Indien de officiële taal van de Hoofdpartner Frans of Nederlands is, dan moet eveneens 

een ORIGINELE ondertekende papieren versie in het Engels worden ingediend.  

5. Het partnerschap telt minstens één Engelse Partner 

6. Het partnerschap is als volgt samengesteld: 

a. Prioriteit 1, 2, 3: het partnerschap moet bestaan uit ten minste twee partners afkomstig van twee 

lidstaten waarvan 1 afkomstig moet zijn uit Engeland. 

b. Prioriteit 4: het partnerschap moet bestaan uit ten minste drie partners: één afkomstig uit Engeland; 

één Franse partner uit het Frans-Britse Kanaal-programma en één partner van het vasteland van het 2 

Zeeën programmagebied. 
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7. a. De Hoofdpartner bevindt zich in het grensgebied of aangrenzend gebied 

b. Indien de Hoofdpartner zich in het aangrenzend gebied bevindt, dan moet ten minste 1 project 

partner uit het grensgebied afkomstig zijn. 

8. Het aanvraagformulier is ingediend in het juiste sjabloon van de desbetreffende projectoproep. 

9. Alle projectpartners dragen financieel bij en vragen EFRO subsidie aan. 

10. Het aanvraagformulier werd niet gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van het GTS 

11. Alle bindende onderdelen van het aanvraagformulier zijn volledig ingevuld. 

12. Het aanvraagformulier vertoont geen foutmeldingen die een grondige kwaliteitscontrole van het project 

verhinderen. 

13. De wettelijke status van iedere projectpartner stemt overeen met de subsidiabiliteitsregels van het 

Programma. 

14. Alle project partners voldoen aan de regels inzake staatssteun zoals vooropgesteld door het Programma. 

15. De digitale en papieren versies van de aanvraag zijn identiek. 

16. De aanvraag omvat de originele ondertekende intentieverklaringen voor iedere partner, die bijdraagt aan 

het project. 

17. De originele ondertekende intentieverklaringen werden ingediend in het sjabloon dat door het 

Programma ter beschikking werd gesteld en werd niet gewijzigd zonder voorafgaande toestemming van 

het GTS. 

18. Het aanvraagformulier bevat een originele en geldige verklaring van solvabiliteit voor de Hoofdpartner 

(indien van toepassing) 

 

Elk subsidiabiliteitscriterium wordt beoordeeld met een 'Ja' of een 'Nee'. 

Na het verstrijken van de deadline voor indiening van het project wordt een lijst van alle partners naar de nationale 

overheden gestuurd. De nationale overheden controleren of de wettelijke status van elke partner voldoet aan de 

subsidiabiliteitsregels van het programma (criterium 13) (indien nodig wordt de hoofdpartner rechtstreeks verzocht 

om aanvullende documenten). Als de wettelijke status van de organisatie van de hoofdaanvrager niet voldoet aan 

de Programma-eisen wordt het projectvoorstel als onontvankelijk beschouwd en niet in overweging genomen voor 

EFRO-financiering. 

Als de wettelijke status van de organisatie van een projectpartner of de bron van de bijdrage van een 

projectpartner niet voldoet aan de formele eisen van het programma dan kan uitsluiting of vervanging van de 

betreffende partner worden overwogen op het moment van de besluitvorming. 

 

De lidstaten dienen ook te controleren en te bevestigen of een bepaalde partner een economische activiteit 

uitoefent in concurrentie met de markt. Indien dit het geval is, maar de betreffende partner deze informatie niet in 

het aanvraagformulier heeft vermeld, kan het GTS het ingevulde “formulier voor de-minimissteun” opvragen. 

Als onderdeel van de subsidialiteitscontrole moeten partners die niet aan de de-minimisregel voldoen, het bedrag 

aan gevraagde EFRO-steun verlagen. Indien deze kwestie niet is opgelost voor de vergadering van de Stuurgroep, 

dan wordt het project als onontvankelijk beschouwd.  

 

Op 22 april 2010, heeft het Comité van Toezicht van het Programma formeel mandaat gegeven aan het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat om een project op de hoogte te stellen over de niet-ontvankelijkheid 

van een aanvraag.  

 

In het geval er duidelijk bewijs kan geleverd worden dat de aanvraag niet overeenstemt met de 

subsidiabiliteitscriteria, dan zal de kennisgeving gebeuren voordat de Stuurgroep samenkomt. Deze kennisgeving 

zal dan gebeuren door het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat na formele bekrachtiging door en in naam 

van de voorzitter van de Stuurgroep van het Programma.  

 

In het geval er geen duidelijk bewijs kan geleverd worden dat de aanvraag niet overeenstemt met de 

subsidiabiliteitscriteria, dan moeten deze vragen over de subsidiabiliteit besproken worden in de Stuurgroep die 
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dan een formele beslissing zal nemen. De kennisgeving zal gebeuren door het Gemeenschappelijk Technisch 

Secretariaat na formele bekrachtiging door de Stuurgroep van het Programma.  
 

 

8.2. Kwaliteitscontrole 

 

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en de lidstaten voeren een kwaliteitsbeoordeling uit volgens de 

criteria voor kwaliteitsbeoordeling. De kwaliteitscontrole heeft tot doel de Stuurgroep voldoende informatie te 

verschaffen over de kwaliteit van elk voorstel om het besluitvormingsproces te vergemakkelijken. 

 

 

8.3. Strategische beoordeling 

 

De Stuurgroep voert een strategische beoordeling uit van de ontvankelijke projectvoorstellen, die gevolgd wordt 

door de financieringsbesluiten. De strategische beoordeling wordt gebaseerd op de resultaten van de 

kwaliteitsbeoordelingen. Daarnaast wordt tevens rekening gehouden met de analyse van de bestaande portefeuille 

van goedgekeurde projecten, de beschikbaarheid van middelen voor elke prioriteit en de realisatie van 

resultaatindicatoren die voor het programma zijn bepaald. 

 

De Stuurgroep heeft drie keuzes bij de besluitvorming: 

1. De projectaanvraag goedkeuren; 

2. De projectaanvraag terugverwijzen naar een volgende oproep (met aanbevelingen voor verbetering); 

3. De projectaanvraag afwijzen; 

Op het moment van de goedkeuring mag de stuurgroep bepaalde aanbevelingen doen die door de hoofdaanvrager 

moeten worden opgevolgd. 

 

 

8.4. Het project is afgewezen of terugverwezen: wat nu? 

 

De Hoofdpartner kan in beroep gaan tegen de beslissing van de Stuurgroep al kan dit een langdurige en complexe 

procedure zijn. 

In geval van afwijzing/terugverwijzing kan de Hoofdpartner de resultaten van de kwaliteitsbeoordeling en de 

strategische beoordeling opvragen en de verbeterde aanvraag opnieuw indienen bij een toekomstige oproep. 

 

 

8.5. Het project is goedgekeurd: wat nu? 

 

Het project heeft een brief ontvangen van het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat met de mededeling dat 

het project door de Stuurgroep is goedgekeurd en een exemplaar van het subsidiecontract. 

 

Wat zijn de volgende stappen? 

1. Stuur een ondertekend exemplaar van het subsidiecontract zo snel mogelijk terug naar het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

2. Neem contact op met alle partners en vraag hen om de partnerschapsovereenkomst te ondertekenen. 

Vergoeding van de kosten die in het eerste voortgangsrapport zijn opgegeven vindt alleen plaats als 

het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat een exemplaar ontvangt van de 

partnerschapsovereenkomst, die door alle partners is ondertekend.  
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3. Zorg ervoor dat de eerstelijnscontroleur van elke partner goedgekeurd wordt door de Centrale 

Goedkeuringsorganen (meer informatie over deze procedure is beschikbaar in de Programmarichtlijnen 

over eerstelijnscontrole). 

4. Schrijf je in voor het ‘Lead Partner Seminar’ (infosessie voor hoofdpartners). Het Gemeenschappelijk 

Technisch Secretariaat organiseert deze seminaries om de hoofdpartners praktische informatie te geven 

voor de uitvoering en het beheer van hun project. Tijdens dit seminarie worden de projectcoördinatoren 

en de financieel managers verder geïnformeerd, met name over controle- en verslagprocedures, 

eerstelijnscontroles en betalingen. Registratie voor dit seminarie is verplicht voor alle 

goedgekeurde projecten! (De seminaries zijn uiteraard gratis en alle gemaakte kosten kunnen in de 

voortgangsrapporten worden gedeclareerd!).  

5. Stel een communicatieplan op volgens de Richtlijnen voor het opstellen van een projectcommunicatieplan 

(beschikbaar op de website van het Programma). Het communicatieplan moet uiterlijk met het tweede 

voortgangsrapport bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat worden ingediend. 

 

Binnen de twee weken volgend op de bijeenkomst van de Stuurgroep, zal de Hoofdpartner op de hoogte gesteld 

worden van de beslissing. De Hoofdpartner zal dan een exemplaar van het Subsidiecontract ontvangen. De 

Hoofdpartner is verantwoordelijk voor het communiceren van de beslissing van de Stuurgroep naar de andere 

projectpartners. 

 

 

In het geval waar er enkele kleine aanpassingen in het project vereist zijn (eg. Verbeteren van rekenkundige 

fouten of niet subsidiabele kosten gedetecteerd tijdens de controle), zal de Hoofdpartner geen exemplaar van het 

Subsidiecontract ontvangen, maar zal gevraagd worden een nieuw getekend Aanvraagformulier in te dienen. 

Wanneer het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat de aanpassingen in de nieuwe versie ontvangt, nakijkt en 

positief evalueert, zal een exemplaar van het Subsidiecontract opgestuurd worden. 
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9. Flexibiliteitsregel en kleine/grote wijzigingen 

 

 

Gedurende hun levensduur mogen projecten veranderingen aanbrengen aan hun origineel Aanvraagformulier. 

Projecten kunnen het partnerschap wensen aan te passen, het budget wijzigen per budgetlijn en per activiteit, ze 

kunnen de voorziene projectimplementatie willen aanpassen (activiteiten of investeringen) of de einddatum van 

het project. 

Projecten zijn vrij om licht af te wijken van de begroting van hun origineel Aanvraagformulier in het kader van de 

“flexibiliteitsregel” (tot 15% per begrotingslijn en/of per activiteit) zolang de totale begroting van het project en 

de totale begroting van de partners niet verandert. 

 

Begrotingswijzingen die onder de “flexibiliteitsregel” vallen worden niet beschouwd als projectwijzigingen: de 

originele goedgekeurde begroting verandert niet. 

 

Buiten de fexibiliteitsregel, kunnen projecten vragen voor kleine of grote aanpassingen. Drie soorten van 

aanpassingen kunnen worden onderscheiden: 

 

Grote wijzigingen zonder financiële impact: wijzigingen in activiteiten, prestaties, partnerschap, uitstel van 

einddatum. 

Grote wijzigingen met financiële impact: wijzigingen in begroting 

Kleine administratieve wijzigingen: verandering van contactgegevens, bankgegevens, etc. 

 

De “Grote wijzigingen met financiële impact” zijn twee maal toegestaan in totaal, niet later dan 6 

maanden voor de einddatum van het project en enkel na formeel verzoek bij en goedkeuring van de Stuurgroep 

van het Programma. Er gelden geen limieten voor “Kleine administratieve wijzingen” en “Grote wijzigingen zonder 

financiële impact”. 

 

Er is een procedure voorzien die de Hoofdpartner de mogelijkheid geeft om projectwijzigingen aan te vragen. De 

grote wijzigingen (zowel met als zonder financiële impact) moeten voorgesteld worden door een “aanvraag tot 

wijziging procedure”. De “kleine administratieve wijzigingen” moeten gemeld worden aan het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat door middel van officiële correspondentie. 

Als basisregel moeten Hoofdpartners het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat informeren van zodra zij een 

mogelijk verandering in hun project gewaar worden. 

 

Bij thematische clusters mogen tijdens de uitvoering van de cluster geen grote projectwijzigingen 

worden ingediend om het budget van de cluster aan te passen. Clusters kunnen hun begroting aanpassen 

aan het einde van fase 1 als zij van plan zijn om een fase 2 in te dienen ter goedkeuring.  
 

 

9.1. Flexibiliteitsregel (de 15% regel) 

 

De “flexibiliteitsregel” laat de Hoofdpartner en de projectpartners toe om het beschikbare budget met een zekere 

flexibiliteit te besteden (tot 15% per begrotingslijn en/of per activiteit) in vergelijking met de goedgekeurde 

projectbegroting zoals vastgelegd is het subsidiecontract. 
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Hierbij dient te worden opgemerkt dat het binnen de flexibiliteitsregel voor begrotingen niet mogelijk is om de 

investeringsbegroting (BL6) te wijzigen en dat het niet mogelijk is om de begroting en EFRO-aanvraag voor de 

projectpartners te wijzigen. 

 

De wijzigingen die worden uitgevoerd op grond van de flexibiliteitsregel voor begrotingen moeten samen met het 

betreffende voortgangsrapport worden gerapporteerd aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat en 

moeten mogelijk nader worden toegelicht tijdens de opvolging van het project. Zolang er geen essentiële 

afwijkingen van het oorspronkelijke actieplan worden geconstateerd en het betreffende voortgangsrapport is 

toegelicht en uitbetaald, worden dergelijke wijzigingen als goedgekeurd beschouwd. 

 

Projecten die deze 15% regel overschrijden worden verzocht een aanvraag voor grote wijziging in te dienen. 

 

 

9.2. Grote wijzigingen 

 

Er kunnen twee categorieën van grote wijzigingen worden vastgesteld: 

a. Grote wijzigingen zonder financiële impact 

b. Grote wijzigingen met financiële impact 

 

9.2.1. Grote wijzigingen zonder financiële impact 

 Partnerschap: 

Een project mag het bestaande partnerschap dat goedgekeurd is in het originele Aanvraagformulier wijzigen, 

bijvoorbeeld wanneer een partner vervangen wordt door een andere (zonder gevolgen voor het totale budget). 

 

 Activiteiten / Investeringen / Resultaten: 

Elke verandering aan het werkplan van het project (inhoud, investeringen en prestaties) die een impact heeft op 

het bereiken van de resultaten van het project. 

 

In sommige gevallen gedurende de levensduur van het project, kunnen projecten merken dat ze niet alle acties 

succesvol kunnen uitvoeren die in het Aanvraagformulier goedgekeurd zijn / of dat ze andere of extra acties willen 

uitvoeren. De redenen voor dit kunnen een partner zijn die wegvalt, onverwachte resultaten die het project 

verhinderen verder te gaan in de richting die oorspronkelijk voorzien was, onvoorziene administratieve 

vertragingen, etc. De Hoofdpartner moet het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat officieel op de hoogte 

stellen van deze veranderingen. 

 

 Uitstel voor einddatum: 

Het Programma ontmoedigt aanvragen voor projectverlengingen. Echter, enkel in gerechtvaardigde gevallen en 

met goedkeuring van de Stuurgroep van het Programma kan het Programma een verlenging van de projectlooptijd 

accepteren. De verlenging is maximaal: 

- 18 maanden voor projecten goedgekeurd in de eerste projectoproep; 

- 12 maanden voor projecten goedgekeurd in de tweede, derde, vierde en vijfde projectoproepen; 

- 9 maanden voor projecten goedgekeurd in de zesde projectoproep; 

- 3 maanden voor projecten goedgekeurd in de zevende projectoproep. 

 

Projecten zouden niet meer dan één verlenging mogen aanvragen. Iedere aanvraag voor de verlenging van de 

projectlooptijd moet worden verwerkt als een aanvraag voor een grote wijziging. Aanvragen voor een verlenging 

worden door het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat beoordeeld en vervolgens aan de Stuurgroep van het 

Programma ter goedkeuring voorgelegd. 
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Om een goede sluiting van het Programma te kunnen waarborgen, dienen alle projecten hun activiteiten op 30 

september 2014 beëindigd te hebben. 

 

Indien de Stuurgroep van het Programma de verlenging goedkeurd, zullen het aanvraagformulier en de 

gerelateerde documenten overeenstemmend worden aangepast. 

 

9.2.2. Grote wijzigingen met financiële impact 

 Budget / Financiën: 

Dit houdt elke begrotingsverandering in die buiten de flexibiliteitsregel valt, eg de totale kosten van partners, 

EFRO-aanvraag, cofinanciering, aanpassing (meer dan 15%) van het oorspronkelijke budget vastgelegd per 

budgetlijn of per activiteit. 

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn de verdeling tussen de budgetlijnen en/of activiteiten uit de 

goedgekeurde begroting te veranderen. 

 

Grote wijzigingen met financiële impact worden twee maal toegelaten in totaal, uiterlijk 6 maanden 

voor het afsluiten van het project en enkel op formeel verzoek en na goedkeuring door de Stuurgroep van het 

Programma. 

 

Zoals hierboven uiteengezet, zijn sommige financiële afwijkingen reeds toegelaten binnen het kader van de 15% 

“Flexibiliteitsregel”. Niettemin kunnen enkele limieten op de “flexibiliteitsregel” reeds aangegeven worden: 

 

 Verandering van het totale budget en de totale EFRO per partner (op partnerniveau) 

 Verandering van het projectbudget per budgetlijn voor meer dan 15% (op projectniveau) 

 Verandering van het projectbudget per activiteit voor meer dan 15% (op projectniveau) 

 Verandering van het totale budget en de totale EFRO (op projectniveau) 

 

In het geval van een van de vier bovenvermelde veranderingen, moet het project een grote wijziging met 

financiële impact aanvragen. 

 

Voor alle grote wijzigingsaanvragen (met of zonder financiële impact) moeten projecten de Stuurgroep van het 

Programma om goedkeuring vragen volgens de hieronder beschreven “Aanvraag tot wijziging” procedure.  

 

9.2.3. De “Aanvraag tot wijziging” procedure 

Het besluit van de Stuurgroep van het Programma inzake grote wijzigingen wordt normaliter in een schriftelijke 

besluitvormingsprocedure (per email) genomen. Enkel in uitzonderlijke gevallen (zoals partnerschapsuitbreidingen) 

zal de Stuurgroep van het Programma een besluit in een van beiden jaarlijkse vergaderingen van de Stuurgroep 

nemen. 

 

Voor elke grote wijziging (met of zonder financiële impact), moet een formele procedure worden gevolgd: 

 Per jaar zijn er vier mogelijkheden een aanvraag voor een grote wijziging in te dienen. Alle benodigde 

documentatie moet door projecten bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat ingediend worden 

voor 10 februari, 10 mei, 10 augustus of 10 november. 

 In het geval een project een aanvraag voor een grote wijziging wil indienen, stuurt de Hoofdpartner van 

het project een email naar het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat om deze te informeren over de 

intentie om het project te wijzigen. De email moet verstuurd worden ruim voor de deadline van de 

indiening van de documenten! 

 Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat stuurt een vooraf ingevuld “Aanvraag tot wijziging” 

formulier naar de Hoofdpartner. 
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 Het “Aanvraag tot wijziging” formulier moet ingevuld worden door de Hoofdpartner en in Excel bij het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat ingediend worden voor de deadline (10e van de maand, zie 

eerste punt). In dit formulier wordt de Hoofdpartner gevraagd om kort de gevraagde wijziging te 

beschrijven en te verantwoorden. 

 Op hetzelfde moment moet de Hoofdpartner een gewijzigd Aanvraagformulier zoals voorgesteld indienen 

als een Excel-document voor de deadline (10e van de maand, zie eerste punt). 

 Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat controleert en beoordeelt de aanvraag tot wijziging, met 

inbegrip van het “Aanvraag tot wijzing” formulier en het voorgesteld aangepast Aanvraagformulier. 

Indien nodig zal het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat het project vragen haar aangepast 

Aanvraagformulier te veranderen.  

 Alleen na de controle door het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat moet het “Aanvraag tot 

wijziging” formulier ondertekend worden door de juridisch vertegenwoordiger van de Hoofdpartner. De 

Hoofdpartner is verantwoordelijk voor het indienen van een getekende papieren versie van de “Aanvraag 

tot wijziging” bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

 Na controle van de documenten en ontvangst van de ondertekende versie van het “Aanvraag tot 

wijziging” formulier door het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat, wordt de wijzigingsaanvraag aan 

de Stuurgroep van het Programme ter goedkeuring voorgelegd.  

 Wanneer de Stuurgroep van het Programma een besluit heeft genomen, zal het Gemeenschappelijk 

Technisch Secretariaat een brief ter kennisgeving sturen naar de Hoofdpartner. Het nieuwe 

Aanvraagformulier treedt enkel in werking wanneer de officiële kennisgeving van goedkeuring is 

verzonden naar de Hoofdpartner. 

 Alle vorige versies van het Aanvraagformulier moeten bewaard worden door de Hoofdpartner om te 

voldoen aan de auditvereisten. 

 Wanneer noodzakelijk zal een nieuw subsidiecontract worden ondertekend. 

 

TIJDSPANNE VAN INDIENING TOT GOEDKEURING (SCHRIFTELIJKE 

BESLUITVORMINGSPROCEDURE): 

 

 
 

 

Enkel in uitzonderlijke gevallen (zoals partnerschapsuitbreidingen) zal de Stuurgroep van het Programma een 

besluit in een van beiden jaarlijkse vergaderingen van de Stuurgroep nemen. 

 

 

 

 

LP informeert 
het GTS over de 

wens van een 
grote wijziging - 

GTS stuurt 
« Aanvraag tot 

wijziging » 
formulier naar 

LP 
Ten 

minste 
1 

maand 
van 

tevoren 

10/02, 10/05, 
10/08, 10/11 elk 

jaar Deadline voor 
indiening van  

« Aanvraag tot 
wijziging » en 

nieuw 
Aanvraagformulier 

bij GTS (alleen 
Excel) 

Afsluiting GTS 
beoordeling – LP 
stuurt aan GTS  
ondertekende 
« Aanvraag tot 

wijziging » 
(papieren en 
elektronische 

versies) 

3 weken 

Beslui
t 

Stuur-
groep 

2 weken 
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TIJDSPANNE VAN INDIENING TOT GOEDKEURING (VERGADERING VAN DE STUURGROEP VAN HET 

PROGRAMMA): 

 

 
 

9.3. Kleine administratieve wijzigingen 

In het geval van kleine administratieve wijzigingen moet het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat zo snel 

mogelijk op de hoogte worden gesteld door officiële correspondentie van de Hoofdpartner. 

 

Dit is bijvoorbeeld bij: 

 Wijziging van bankrekening 

 Een nieuwe contactpersoon 

 Verandering van adres 

 Wijziging van wettelijke status (wanneer deze een financiële impact heeft op het projectbudget wordt het 

een grote wijziging) 

 Naamswijziging van partner 

 Etc. 

Deze wijzigingen worden beheerd door de Beheersautoriteit / Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

 

 

9.4. Voorbeelden 

 

9.4.1. Voorbeeld 1: Flexibiliteitsregel 

2 partners, 2 begrotingslijnen 

In onderstaande tabel, tonen kolommen A, C en E het originele budget van de twee partners en het totale 

projectbudget per begrotingslijn zoals goedgekeurd in het originele Aanvraagformulier. 

LP informeert 
het GTS over de 

wens van een 
grote wijziging - 

GTS stuurt 
« Aanvraag tot 

wijziging » 
formulier naar 

LP 
Ten 

minste 
1 

maand 
van 

tevoren 

6 weken voor iedere 
vergadering van de 
Stuurgroep van het 

Programma 
Deadline voor 

indiening van de 
« Aanvraag tot 

wijziging » en nieuw 
Aanvraagformulier bij 

GTS (alleen Excel) 

Afsluiting GTS 
beoordeling – LP 
stuurt aan GTS  
ondertekende 
« Aanvraag tot 

wijziging » 
(papieren en 
elektronische 

versies) 

3 weken 

Besluit 
Stuur-
groep 

3 weken 



Handboek van het Programma 

61/119 

Kolommen B, D en F tonen de totale sommen aangegeven in de voortgangsrapporten (gedurende de levensduur 

van het project). 

In het huidige voorbeeld zien we sterke afwijkingen tussen het originele budget van het Aanvraagformulier en de 

bedragen gedeclareerd in de voortgangsrapporten voor elke individuele budgetlijn voor elke partner. 

 

 

 

 

 

  
Partner 1 Partner 2 PROJECT 

  
A B C D E F 

  Budget-lijnen Origineel AF 

Totaal bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs-

rapport 

Origineel AF 

Totaal bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs-

rapport 

Origineel AF 

Totaal bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs-

rapport 

1 BL1 100 200 100 0 200 200 

2 BL3 100 0 100 200 200 200 

3 Totaal 200 200 200 200 400 400 

 

Deze vorm vaan aanpassingen is echter mogelijk. De budgetlimieten worden gerespecteerd: 

 De totale bedragen gedeclareerd in het voortgangsrapport door elke partner veranderen niet en 

overschrijdt niet het originele goedgekeurde budget (cellen B3 en D3). 

 Het totale budget van het project verandert niet en overschrijdt de totale kost van het goedgekeurd 

budget in het Aanvraagformulier niet (cel F3). 

 Het totale gedeclareerde bedrag in het voortgangsrapport voor elke budgerlijn overschrijdt het originiele 

budget van het aanvraagformulier niet (cellen F1 en F2) 

 

9.4.2. Voorbeeld 2: Flexibiliteitsregel 

2 partners, 2 begrotingslijnen 

In onderstaande tabel tonen kolommen A, C en E het originele budget van twee partners en de totale 

projectbegroting per budgetlijnen zoals goedgekeurd in het originele Aanvraagformulier. 

Kolommen B, D en F tonen het totale bedrag gedeclareerd in de voortgangsrapporten (gedurende de levensduur 

van het project). 

Situatie: Budgetlijn 1 is overbesteed door partner 1 en daardoor door het hele project. 

 

  
Partner 1 Partner 2 PROJECT 

 
  

A B C D E F 

 

  Budget-lijnen Origineel AF 

Totaal 

bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs-

rapport 

Origineel AF 

Totaal 

bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs-

rapport 

Origineel AF 

Totaal 

bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs-

rapport 
 

1 BL1 100 130 100 100 200 230 
+15

% 
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2 BL3 100 70 100 100 200 170 
 3 Totaal 200 200 200 200 400 400 
  

Het huidige geval wordt aanvaard. 

Partner 1 overbesteedt inderdaad in budgetlijn 1 (cel B1) en onderbesteedt in budgetlijn 3 (cel B2). 

Het totale bedrag gedeclareerd door partner 1 in het voortgangsrapport overschrijdt echter het originele budget 

van het Aanvraagformulier niet (cel B3). Het totale bedrag gedeclareerd op projectniveau overschreidt tevens het 

totale projectbudget niet zoals goedgekeurd in het Aanvraagformulier. Het totale bedrag gedeclareerd per 

budgetlijn in het voortgangsrapport op projectniveau overschrijdt de 15% niet (daarom is de flexibiliteitsregel van 

toepassing). 

 

9.4.3. Voorbeeld 3: Grote wijziging met financiële impact 

Gelijkaardige situatie als in voorbeeld 2. 

 

  
Partner 1 Partner 2 PROJECT 

 

  
A B C D E F 

 

  Budget-lijnen Origineel AF 

Totaal 

bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs- 

rapport 

Origineel AF 

Totaal 

bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs- 

rapport 

Origineel AF 

Totaal 

bedrag 

gedeclareerd 

in het 

Voortgangs- 

rapport 

 
1 BL1 100 140 100 100 200 240 

+20

% 

2 BL3 100 60 100 100 200 160 

 3 Totaal 200 200 200 200 400 400 

  

Het totale bedrag gedeclareerd door partner 1 in het voortgangsrapport overschrijdt het originele projectbudget 

van het Aanvraagformulier niet (cel B3). Het totale bedrag gedeclareerd op projectniveau overschrijdt tevens het 

totale budget voor het project zoals goedgekeurd in het Aanvraagformulier niet.  

MAAR, het totale bedrag gedeclareerd per budgetlijn in het voortgangsrapport op projectniveau overschrijdt de 

15% => Een grote financiële wijziging is noodzakelijk. 

NB: Een gelijkaardige logica geldt in het geval dat het totale bedrag gedeclareerd per activiteit meer is dan 15% op 

projectniveau. 



Handboek van het Programma 

63/119 

 

10. Afsluiting van uw project 

 

 

10.1. Projectregistratie 

 

Alle boekhoudbescheiden (de boekhouding) en ondersteunende documenten (zoals het Subsidiecontract, 

Aanvraagformulier, dienstverleningscontracten, openbare aanbestedingsdocumentatie, huurovereenkomsten/-

contracten, belangrijke communicatie met programma-autoriteiten en het Gemeenschappelijk Technisch 

Secretariaat), documenten met betrekking tot de uitgaven, controles, audits, en het auditspoor moeten worden 

geïdentificeerd en terug te vinden en toegankelijk zijn. 

Deze documenten moeten voor programmadoeleinden worden samen gehouden, gearchiveerd en bewaard op de 

vestiging van de Hoofdpartner tot 31 december 2025. De boekhoudbescheiden en ondersteunende documenten 

met betrekking tot de projectpartners moeten gedurende dezelfde periode worden bewaard op de vestigingen van 

de projectpartners. De Hoofdpartner moet ook kopieën bewaren van alle ondersteunende documenten die bij de 

projectpartners zijn ingediend zodat deze kunnen worden getoond bij controles of audits. 

De documenten kunnen als originelen worden bewaard of in versies op algemeen aanvaarde gegevensdragers, 

waarvan de overeenstemming met het origineel is gecertificeerd (9). De procedure voor certificering van de 

overeenstemming van deze documenten die op gegevensdragers zijn opgeslagen met de originele documenten 

moet overeenstemmen met de door de nationale instanties gestelde bepalingen en moet waarborgen dat de 

opgeslagen versies voldoen aan de nationale wettelijke eisen en betrouwbaar zijn voor audit- en 

controledoeleinden. 

Bij het elektronisch bewaren van de documenten moet aan internationaal aanvaarde normen worden voldaan (10). 

Vertegenwoordigers van de Beheersautoriteit, het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat, de 

Certificeringsautoriteit, de Audit-autoriteit, de Groep van Auditors, intermediaire instanties, auditinstanties van de 

lidstaten, bevoegde functionarissen van de Gemeenschap en hun bevoegde vertegenwoordigers, de Europese 

Commissie en de Europese Rekenkamer (11) zijn gerechtigd om het project te onderzoeken en toegang te 

verkrijgen tot alle relevante documentatie en de boekhouding van het project. 

 

 

10.2. Uitgaven die al gesteund worden door andere EU, nationale of regionale 

subsidies 

 

Tijdens de periode van 1 januari 2007 tot 31 december 2015 kunnen de projecten slechts financiering ontvangen 

van één operationeel programma per keer en bovendien mag een project geen enkele financiële steun krijgen van 

enig ander financieel instrument van de Europese Gemeenschap (zoals een raamwerkprogramma voor onderzoek 

en ontwikkeling, andere INTERREG financiering, andere financiering uit Structuurfondsen) (12). 

Daarom worden projecten gevraagd om aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat te verklaren: 

 In het aanvraagformulier: andere financieringsbronnen die aangevraagd zijn (indien van toepassing); 

 In elk voortgangsrapport: andere financieringsbronnen die zijn ontvangen om de totale projectuitgaven 

te dekken. 

                                              
 
 
9 Zoals gedefinieerd in artikel 19, lid 4 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie.  
10 Artikel 19, lid 6 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie. 
11 Artikel 19, lid 2 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie. 
12 Artikel 54, lid 3 en 5 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. 
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10.3. Eigendom 

 

Elke belangrijke wijziging van het project binnen vijf jaar van het einde van het project moet worden 

vermeden (13). Het project mag meer in het bijzonder geen belangrijke wijziging ondergaan: 

 die van invloed is op de aard van het project of de uitvoeringsvoorwaarden, of een firma of overheid een 

onevenredig voordeel geeft; en 

 het gevolg is van een wijziging in de aard van de eigendom van een infrastructuuronderdeel of het 

stopzetten van een productieve activiteit. 

De partnerschapsovereenkomst moet de eigendom van de resultaten duidelijk aangeven. De voorwaarden die door 

deze documenten zijn gesteld moeten tot vijf jaar na het einde van het project worden bewaard. 

De hoofdpartner zal worden gevraagd om bij het laatste voortgangsrapport een verklaring in te dienen bij het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat waarin hij/zij garandeert dat de hele partnerschap zich aan 

bovengenoemde voorwaarden zal houden gedurende een periode van vijf jaar na sluiting van het project. 

Wanneer een van de projectpartners voldoet aan een van bovengenoemde voorwaarden houdt dit een 

terugvordering in van de onterecht betaalde fondsen (14). 

 

 

10.4. Het genereren van inkomsten 

 

Een van de belangrijkste kwesties om tijdens de afsluiting van het project rekening mee te houden, is het beheer 

en de rapportage van de inkomsten gegenereerd door het project. 

 

Inkomsten kunnen gegenereerd worden door een activiteit (zoals verkoop, verhuur of het leveren van andere 

diensten tegen betaling). Een project mag inkomsten genereren, al moeten de gegenereerde inkomsten wel in 

mindering worden gebracht van de totale uitgaven gedeclareerd in het voortgangsverslag. Wanneer alle 

gegenereerde inkomsten in het voortgangsverslag zijn ingevuld, zullen de subsidiable uitgaven zonder inkomsten 

automatisch worden berekend in het sjabloon van het voortgangsverslag. De Programmafinanciering wordt dus 

berekend naar de totale uitgaven die gezuiverd zijn van inkomsten die gedurende de verslagperiode zijn 

gegenereerd (15). 

 

Projecten worden tevens verzocht om bewijs voor te leggen van de inkomsten die binnen vijf jaar na sluiting van 

het project gegeneerd zullen worden. De inkomsten die binnen vijf jaar na afronding van het project gegenereerd 

worden, moeten geïdentificeerd en gerapporteerd worden aan het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. De 

gegenereerde inkomsten moeten in mindering gebracht worden op de totale door het project opgegeven 

subsidiable uitgaven en het corresponderende bedrag van de financiering moet tijdig worden terugbetaald aan de 

certificeringsautoriteit (16). 

 

De Hoofdpartner zal worden gevraagd om bij het laatste voortgangsrapport een ondertekende verklaring in te 

dienen bij het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat waarin hij/zij garandeert dat iedere partner die inkomsten 

genereert zich aan bovengenoemde voorwaarden zal houden gedurende een periode van vijf jaar na sluiting van 

het project. 

                                              
 
 
13 Artikel 57, lid 1 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. 
14 Artikelen 98 tot 102 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. 
15 Artikel 55, lid 1 en 2 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. 
16 Artikel 55, lid 3 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad. 
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BIJLAGE 1: Nationale regels 

 

 

BELGIË – VLAANDEREN 

 Staatssteun: EU regels inzake staatssteun zijn rechtstreeks van toepassing 

 Milieuregels: 

o Milieuwetgeving Vlaanderen http://navigator.emis.vito.be 

o Milieueffectrapportering Vlaanderen http://www.mervlaanderen.be/front.cgi?s_id=30 

o Decreet Ruimtelijke Ordening http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgeving/wetgeving.htm 

 Gelijke kansen: Gelijke Kansen Vlaanderen http://www.gelijkekansen.be/wetgeving.html 

 

FRANKRIJK 

 Staatssteun: 

o circulaire van de Minister-President nr. 5132/SG van 26 januari 2006 

o DIACT vademecum over communautaire mededingingsregels in relatie tot financiële steun particuliere 

bedrijven (bijgewerkt tot 31 december 2004) 

 Milieuwetboek: Verordening nr. 200-914 van 18 september 2000 (voor het wetgevende deel) en besluit 

nr. 2005-935 van 2 augustus 2005 (voor de regelgevingsaspecten) 

 Gelijke kansen: wet nr. 2006-396 van 31 maart 2006 voor gelijke kansen. 

 

NEDERLAND 

 Staatssteun: Het EU-Verdrag is rechtstreeks van toepassing op de Nederlandse wetgeving 

 Milieuregels 

o Wet milieubeheer 

o Wet Ruimtelijke Ordening. 

 Gelijke kansen: artikel 1 van de grondwet (geen discriminatie) en het EU-Verdag. 

 

ENGELAND 

 Staatssteun: artikelen 87-89 van het Verdrag zijn rechtstreeks van toepassing op de staatssteun. 

Richtsnoeren voor staatssteun zijn te vinden op de website van het Department of Business, Enterprise 

and Regulatory Reform http://www.berr.gov.uk/bbf/index.html 

 Milieuregels: wet n.Environmental Impact assessment (EIA): The Town and County Planning 

(Environmental Impact Assessment) (wijziging) Verordeningen 2006 (SI 3295) 

 Gelijke kansen: Race Relations Act 1976 (zoals gewijzigd), Sex Discrimination Act 1975 (zoals gewijzigd), 

Disability Discrimination Act 1995 (zoals gewijzigd) Equality Act 2006. 

http://navigator.emis.vito.be/
http://www.mervlaanderen.be/front.cgi?s_id=30
http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/Nwetgeving/wetgeving.htm
http://www.gelijkekansen.be/wetgeving.html
http://www.berr.gov.uk/bbf/index.html
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BIJLAGE 2: Niet subsidiabele kosten 

 

 

Niet subsidiabele kosten zijn: 

 Debetrente op de lopende rekening; 

 Wisselkoersverlies (of -winst); 

 De aankoop van grond voor een bedrag van meer dan 10% van de totale subsidiabele uitgaven van de 

betreffende verrichting; 

 De ontmanteling van kerncentrales; 

 Kosten voor projectinvesteringen in hun laatste stadium op het moment dat de aanvraag wordt 

ingediend; 

 Kosten van een project dat al is afgerond alvorens de subsidiabele periode van het project start; 

 De uitgaven voor huisvesting (met uitzondering van investeringen rond energie-efficientie en 

hernieuwbare energie, volgens Verordening (EG) 397/2009); 

 Elk forfetair bedrag zonder bewijsstuk; 

 Openbare aanbesteding: de aftrek van niet-betaalde garanties op het moment van het afbouwen van de 

betalingen is niet subsidiabel; 

 Bijdragen in natura anders dan diegene vermeld in de Richtlijnen; 

 Kosten die voor 1 januari 2008 zijn gemaakt; 

 Brandstofkosten (17). 

                                              
 
 
17 Brandstofkosten voor vervoer zijn wel subsidiabel onder BL 4. 
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BIJLAGE 3: Lijst van acroniemen 

 

 

1LC eerstelijnscontrole 

2LC tweedelijnscontrole 

AA Audit autoriteit 

AF Aanvraagformulier 

BA Beheersautoriteit 

BL Budget Lijn 

CA Certificeringsautoriteit 

CvT Comité van Toezicht 

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

FAQ “Frequently asked questions” (veelgestelde vragen) 

GvA Groep van auditeurs 

GTS Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat 

HP Hoofdpartner 

LS Lidstaat 

OP Operationeel Programma 

PP Project Partners 

SG Stuurgroep 
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BIJLAGE 4: Begin- en einddatum subsidiabiliteit 

 

 

In de onderstaande tabel vindt u de begindata voor subsidiabiliteit en de einddatum voor activiteiten die gelden 

voor elke projectoproep. Gelieve in acht te houden dat na de einddatum van de projectactiviteiten (kolom E van 

onderstaande tabel), een extra periode van 3 maanden verleend wordt om de laatste uitgaven van het project te 

betalen. Nadien wordt nog twee maanden de tijd verleend om het laatste voortgangsrapport in te dienen.  

 

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Cross-border Cooperation Programme 2007-2013 

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Programme de coopération transfrontalière 2007-2013  

INTERREG IVA 2 Mers Seas Zeeën Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 2007-2013 

Calendar of the calls- Eligibility period (start and end date) Approved during the Technical Group Bruges 18/9/2008 

Calendrier appels à projets-Période éligibilité (début-fin) Approuvé par le Groupe Technique de Travail 18/09/2008 

Kalender van de projectoproepen - Subsidiabele periode (begin- en einddatum) Goedgekeurd tijdens de Technische 

werkgroep Brugge, 18/09/08 

A B C D E 

Call n. 

Appel à projets  

Oproep nr. 

Launch of the call 

Ouverture de l'appel 

Start projectoproep 

Closure of the call 

Cloture de l'appel 

Einde projectoproep 

Start date eligibility 

Date début éligibilité dépenses 

Begindatum subsidiabele periode 

voor activiteiten 

End date activities 

Date fin activities  

Einddatum periode voor 

activiteiten 

1 24 april 2008 25 juli 2008 01/01/2007 31/12/2011 

2 10 oktober 2008 10 december 2008 01/07/2007 30/06/2012 

3 15 januari 2009 16 maart 2009 01/10/2007 30/06/2012 

4 10 April 2009 12 juni 2009 01/01/2008 31/12/2012 

5 9 oktober 2009 9 december 2009 01/07/2008 30/06/2013 

6 7 mei 2010 9 juli 2010 01/02/2009 31/12/2013 

7 19 november 2010 21 januari 2011 01/08/2009 30/06/2014 

8 6 mei 2011 8 juli 2011 01/02/2010 30/09/2014 

9 18 november 2011 20 januari 2012 01/08/2010 30/09/2014 

10 15 maart 2013 15 november 2013 01/01/2013 30/09/2015 
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BIJLAGE 5: Nota over bijdrage in natura 

 

Alle informatie in bijlage 5 heeft betrekking op goedgekeurde 2 Zeeën-projecten. Bij thematische clusters zijn 

bijdragen in natura echter niet subsidiabel.  
 

A5.1. Het juridisch kader 

 

In art. 56 lid 2 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006, gewijzigd door 

Verordening (EG) nr. 284/2009 van de Raad van 7 april 2009, wordt vermeld dat de begunstigden onder bepaalde 

voorwaarden de mogelijkheid hebben om bijdragen in natura aan te geven als uitgaven.  

 

Om precies te zijn, zegt art. 56: 

“bijdragen in natura, afschrijvingskosten en overheadkosten kunnen onder de volgende voorwaarden worden 

beschouwd als uitgaven die de begunstigden voor de uitvoering van concrete acties hebben gedaan: 

a) de in lid 4 [van hetzelfde artikel] opgenomen subsidiabiliteitsregels bepalen of deze uitgaven subsidiabel 

zijn; 

b) het bedrag van de uitgaven wordt verantwoord door boekhoudkundige stukken met dezelfde 

bewijskracht als facturen; 

c) voor bijdragen in natura bedraagt de cofinanciering uit de fondsen niet meer dan het totaal van de 

subsidiabele uitgaven met uitsluiting van de waarde van deze bijdragen." 

 

Art 51 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Raad vult dit nog preciezer in: 

“1. Bijdragen in natura van een openbare of particuliere begunstigde gelden als subsidiabele uitgaven indien zij 

aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) het gaat om de inbreng van grond of onroerend goed, uitrusting of grondstoffen, onderzoeks- of 

beroepsactiviteiten, of onbetaald vrijwilligerswerk;. 

b) de waarde ervan kan onafhankelijk worden beoordeeld en gecontroleerd. 

2. In het geval van de inbreng van grond of onroerend goed wordt de waarde van de betrokken werkzaamheden 

bepaald door een onafhankelijke bevoegde taxateur of een bevoegde officiële instantie. 

3. In het geval van onbetaald vrijwilligerswerk wordt de waarde van de betrokken werkzaamheden bepaald met 

inachtneming van de bestede tijd alsook het uur- en dagtarief voor gelijkwaardig werk." 

 

In art. 2 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wordt de volgende definitie van begunstigde 

gegeven: 

"een actor, instantie of onderneming uit de overheids- of de privésector die verantwoordelijk belast is met methet 

initiatiefrecht nemen tot of het initiatief mag nemen tot en de en tenuitvoerlegging van concrete acties mag 

uitvoeren. In het kader van de steunmaatregelen als bedoeld in artikel 87 van het Verdrag zijn begunstigden 

overheids- of privébedrijven die een afzonderlijk project uitvoeren en staatssteun ontvangen". 

 

Ten slotte worden in art. 20 van Verordening (EG) nr. 1080/2006 de verantwoordelijkheden van de 

projectbegunstigden beschreven. In lid 2.a van datzelfde artikel wordt gesteld dat: 

"elke aan de concrete actie deelnemende begunstigde aansprakelijk is in geval van onregelmatigheid van de door 

hem gedeclareerde uitgaven". 
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A5.2. Wat zijn bijdragen in natura? 

 

Bijdragen in natura wijken af van het principe dat uitgaven 'daadwerkelijk door de partner gemaakte kosten' zijn. 

Daarom zetten stellen zich velen vraagtekens bij de verantwoording van deze uitgaven en de werking ervan. Dit is 

de reden dat we voor deze bijdragen in het kader van het INTERREG IVA-programma 2 Zeeën gedetailleerde 

richtlijnen hebben willen opstellen. 

 

Volgens het hierboven genoemde juridische kader geldt voor bijdragen in natura het volgende: 

a) zij vormen een bijdrage aan het project 

b) zij vallen onder de verantwoordelijkheid van een overheids- of particuliere begunstigde 

c) zij moeten voldoen aan specifieke en nauwkeurig omschreven criteria 

 

De hierboven genoemde punten kunnen als volgt worden gepreciseerd: 

1. Een partner kan op twee manieren een bijdrage aan het project leveren: door middel van geld of in 

natura (18). Een bijdrage in natura van een bepaalde partner wordt beschouwd als een vorm van 

cofincanciering en mag het bedrag van de cofinanciering van die partner dus niet overschrijden. 

2. Bijdragen in natura vallen onder de verantwoordelijkheid van de officiële projectpartners. Als de 

bijdragen afkomstig zijn van instellingen/bedrijven/instanties buiten het project, moet het duidelijk zijn 

dat de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de officiële projectpartners ligt en dat er geen EFRO-subsidie 

kan worden uitgekeerd aan de externe organisatie die de bijdrage in natura levert. 

3. Bijdragen in natura dienen aan een aantal specifieke en nauwkeurig omschreven voorwaarden te 

voldoen. Volgens artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 kunnen alleen bepaalde soorten 

bijdragen worden aangemerkt als bijdragen ‘in natura’. 

 

Deze drie punten zullen hieronder nader worden uitgewerkt: 

1. Zoals gezegd liggen er over het algemeen geen specifieke en nauwkeurig omschreven uitgaven ten 

grondslag aan bijdragen in natura. Hierdoor wordt gebroken met het principe dat het bij uitgaven altijd 

om daadwerkelijk gemaakte kosten moet gaan. De crux van kosten in natura is dat de begunstigde geen 

daadwerkelijke kosten heeft gemaakt. Aan de andere kant moet de begunstigde de middelen die nodig 

zijn voor de uitvoering van het project zekerstellen, en dit kan worden geaccepteerd als cofinanciering. In 

art. 56 lid 2 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 wordt echter duidelijk gesteld dat de cofinanciering uit 

de fondsen de totale subsidiabele kosten, exclusief de waarde van de bestaande bijdragen in natura, niet 

mag overschrijden. Dit betekent dat voor een bepaalde partner het maximale bedrag dat kan worden 

toegekend aan bijdragen in natura voor het project, het cofinancieringsbedrag van die partner niet mag 

overschrijden. 

2. Een van de directe consequenties van punt 1 is dat de bijdrage in natura niet van de begunstigde zelf 

afkomstig hoeft te zijn. Kosten in natura worden altijd gedeclareerd door een begunstigde, maar de 

eigenlijke bron kan buiten de organisatie van de begunstigde liggen. Het moet echter wel duidelijk 

worden gemaakt aan de begunstigden dat zij verantwoordelijkheid moeten nemen voor het auditspoor 

door bijvoorbeeld onafhankelijk onderzoek naar de waarde van deze bijdragen te laten uitvoeren. In feite 

declareren de begunstigden de waarde van een gift aan hun organisatie ten behoeve van de 

implementatie van het project. Deze gift kan in verschillende vormen plaatsvinden, en zodra de gift is 

                                              
 
 
18 Personeelskosten voor personeel dat aan het project werkt en in dienst is van de partner, moeten beschouwd worden als een bijdrage in geld 
(in feite ligt aan de declaratie van de partner ook een daadwerkelijke betaling ten grondslag). Personeel dat wordt betaald door externe 
organisaties maar gratis aan het project ter beschikking wordt gesteld, wordt beschouwd als een bijdrage in natura. 
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gedaan is deze vanzelfsprekend 'eigendom' van de begunstigde. Het feit dat er echter nooit een betaling 

plaatsvindt voor deze gift, is het 'in natura'-element. 

3. In artikel 51 van Verordening (EG) nr. 1828/2006 zijn de voorschriften met betrekking tot subsidiabele 

bijdragen in natura vastgelegd. Het programma heeft echter nog een aantal specifieke beperkingen 

ingevoerd. Onbetaald vrijwilligerswerk is bijvoorbeeld alleen subsidiabel binnen bepaalde grenzen. 

Daarnaast zijn grondstoffen en uitrusting niet subsidiabel in de vorm van bijdragen in natura. Bij het 

volgende punt zullen we ingaan op de subsidiabiliteit van specifieke bijdragen in natura in het kader van 

het 2 Zeeën-programma. 

 

 

A5.3. Subsidiabiliteit van specifieke bijdragen in natura 

 

Volgens art. 51 lid 1 van Verordening (EG) nr. 1083/2006 zijn bijdragen in natura subsidiabel als zij aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

a) het gaat om de inbreng van grond of onroerend goed, uitrusting of grondstoffen, onderzoeks- of 

beroepsactiviteiten, of onbetaald vrijwilligerswerk; 

b) de waarde ervan kan onafhankelijk worden beoordeeld en gecontroleerd. 

 

Daarnaast zijn bijdragen in natura alleen subsidiabel als deze duidelijk zijn opgenomen (onder de juiste activiteit 

en budgetlijn) in het aanvraagformulier. 

 

In het kader van het INTERREG IVA-programma 2 Zeeën zijn bijdragen in natura toegestaan in het kader van de 

budgetlijnen 1, 3 en 6. Bijdragen in natura zijn subsidiabel indien wordt voldaan aan de voorwaarden van art. 

51 van Verordening (EG) nr. 1828/2006. Het programma heeft bijdragen in natura beperkt tot grond (budgetlijn 

6), de inbreng van onroerend goed (budgetlijn 6), onderzoeks- enof beroepsactiviteiten (budgetlijn 1 of 3, mits 

deze niet worden betaald door de partner). 

 Voor onroerend goed/grond geldt: indien de bijdrage bestaat uit de gratis inbreng van een 

onroerend goed of stuk grond dat wordt gebruikt voor het beheer en de implementatie van het project 

zonder dat er interventie vanuit het project plaatsvindt om de aard daarvan te veranderen of te 

verbeteren (bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een vergaderzaal voor een congres, het ter 

beschikking stellen van een kantoor voor het projectbeheer, enz.): in deze gevallen valt de bijdrage in 

natura onder budgetlijn 3b 'Leveranciers'. Indien de bijdrage bestaat uit het gratis ter beschikking stellen 

van een onroerend goed of stuk grond waarvan de aard geheel of gedeeltelijk wordt aangepast of 

verbeterd door het project, valt de bijdrage in natura onder budgetlijn 6 'Investering'. Er moet echter 

rekening worden gehouden met de volgende punten: 

i. In het geval dat de bijdrage afkomstig is van een projectpartner, moet de waarde van het onroerend 

goed of de grond worden bepaald door een onafhankelijke bevoegde taxateur of een bevoegde 

officiële instantie. 

ii. Indien het gaat om een bijdrage in natura in het kader van budgetlijn 6 ('Investering'), dan moet, 

indien de bijdrage afkomstig is van een externe organisatie (dus niet van een projectpartner), het 

object van de bijdrage (bijvoorbeeld een gebouw of een stuk grond) aan het project worden 

geschonken. Er moet een geldig bewijsstuk bestaan waarin wordt aangetoond dat de eigendom van 

het onroerend goed of de grond is overgedragen op de projectpartner; dit bewijsstuk moet 

beschikbaar zijn in het kader van vereisten tot controle door audit. De waarde van de gratis bijdrage 

aan het project moet worden bevestigd door een onafhankelijke taxateur of een bevoegde officiële 

instantie. 

iii. Bijdragen in natura in de openbare ruimte (dat wil zeggen de ruimte tussen en binnen gebouwen die 

algemeen toegankelijk zijn, waaronder straten, pleinen, parken en open ruimtes) zijn niet 

subsidiabel in het kader van het INTERREG IVA "2 Zeeën"-programma. 
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 Voor onbetaald vrijwilligerswerk geldt: onbetaald vrijwilligerswerk bestaat uit werk dat wordt 

gedaan op vrijwillige basis waarvoor de betreffende persoon geen vergoeding ontvangt, noch van een 

projectpartner, noch van een externe organisatie. In het kader van het INTERREG IVA "2 Zeeën"-

programma is onbetaald vrijwilligerswerk niet subsidiabel. Indien personeel wordt betaald door een 

externe organisatie (en dus niet door een projectpartner) en aan het project ter beschikking wordt 

gesteld als bijdrage in natura, wordt dit niet beschouwd als onbetaald vrijwilligerswerk maar als 

onderzoeks- of beroepsactiviteiten (zie de volgende bullet). 

 Voor onderzoeks-/beroepsactiviteiten geldt: deze zijn subsidiabel als bijdrage in natura indien het 

uitgevoerde werk door geen enkele partner van het project wordt betaald (noch als externe deskundige, 

noch als personeel in dienst van een partner). De waarde van de bijdrage mag worden opgevoerd onder: 

i. budgetlijn 1 'Personeelskosten van de partner' indien de werkzaamheden die worden gedaan voor 

het project gelijkwaardig zijn met de projectbeheer-, administratie-, communicatiewerkzaamheden 

enz., die worden uitgevoerd door het personeel dat in dienst is van de partner; 

ii. budgetlijn 3 'Externe deskundigen en leveranciers' indien de werkzaamheden die worden gedaan 

voor het project gelijkwaardig is met onbetaalde dienstverlening (bijvoorbeeld vertaaldiensten, 

onderzoeksactiviteiten, enz.). 

 

In het geval van onderzoeks-/beroepsactiviteiten dienen de werkzaamheden die worden uitgevoerd voor het 

project, gelijkwaardig te zijn met het werk dat de betrokkene zou uitvoeren binnen de externe organisatie die de 

bijdrage in natura inbrengt. 

 

Voorbeeld – Onderzoeks-/beroepsactiviteiten 

Indien een hoogleraar één week werkt voor het project, maar wordt betaald door de universiteit (die in dit geval 

geen projectpartner is), kunnen de kosten voor zijn werkzaamheden worden opgevoerd door de partner, mits er 

geen geld is betaald aan de universiteit voor het verrichten van deze werkzaamheden. In dit soort situaties is het 

van groot belang om te controleren of dit strookt met de regels op het gebied van de aanbesteding van 

overheidsopdrachten: de externe dienstverlener (universiteit) krijgt geen geld voor het werk van de 

hoogleraar: het is een gift aan het project! 

In dit geval is de crux dat de partner niet betaalt voor het werk dat door de hoogleraar wordt verricht. Een 

bepaalde organisatie heeft dus de tijd betaald, maar deze als gift aan het project gedaan. Het project heeft 

hiervoor nooit betaald, dus de begunstigde heeft geen daadwerkelijke kosten gemaakt. In dit geval zijn de 

daadwerkelijke kosten van de organisatie die de gift doet en waarop de declaratie voor de bijdrage in natura wordt 

gebaseerd, eenvoudig te controleren. Controle en documentatie van de daadwerkelijke / redelijke waarde van 

bijdragen in natura zijn altijd het grootste probleem! 

 

 Voor grondstoffen en uitrusting geldt: deze zijn in het kader van het INTERREG IVA "2 Zeeën"-

programma niet subsidiabel als bijdragen in natura. Zij zijn alleen subsidiabel als zij overeenkomen met 

daadwerkelijk gemaakte kosten. 

 

 

A5.4. Maximum aan bijdragen in natura 

 

Zoals gezegd, mogen de bijdragen in natura van een bepaalde partner nooit hoger zijn dan diens bedrag aan 

cofinanciering. 

N.B.: 

Er dient met name te worden gelet op de bijdragen in natura die door de afzonderlijke partners aan het einde van 

het project worden gedeclareerd. Artikel 56.2 c) van Richtlijn 1083/2006 stelt: "Voor bijdragen in natura bedraagt 

de cofinanciering uit de fondsen niet meer dan het totaal van de subsidiabele uitgaven met uitsluiting van de 

waarde van deze bijdragen." Dit betekent dat wanneer een partner aan het einde van het project bijvoorbeeld 
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100% van zijn uitgaven heeft opgevoerd als bijdragen in natura, de EFRO-subsidie die aan dit project zal worden 

uitgekeerd, € 0 zal bedragen! Dat is ook de reden dat het programma dringend adviseert een aanzienlijk 

geldbedrag op te nemen in de cofinanciering van de partners, omdat het project anders in ernstige cashflow- en 

liquiditeitsproblemen kan raken. 

 

Voorbeeld – Maximum aan bijdragen in natura 

Een van de projectpartners heeft oorspronkelijk de volgende begroting: 

 

TOTAAL EFRO 
COFINANCIERING 

% EFRO 
GELD IN NATURA 

€ 900.000 € 450.000 € 230.000 € 220.000 50 % 

 

Aan het einde van het project heeft deze partner niet het volledige beschikbare budget besteed en declareert enkel 

de volgende uitgaven: 

Totale gedeclareerde 

uitgaven 
€ 400.000 

Bijdragen in natura € 220.000 

 

In dit geval vallen de totale gedeclareerde uitgaven binnen de begroting, en het totaalbedrag aan bijdragen in 

natura komt overeen met het oorspronkelijk geplande bedrag. De gedeclareerde bijdragen in natura vormen echter 

55 % van de totaal gedeclareerde uitgaven. Volgens artikel 56.2 c) van Richtlijn 1083/2006 komt in dit geval de uit 

te betalen EFRO niet overeen met 50% van de gedeclareerde uitgaven, maar slechts met 45% (d.w.z. € 180.000 

EFRO op een totaal gedeclareerd bedrag van € 400.000). 

 

 

A5.5. Conclusies 

 

Projecten die van plan zijn om bijdragen in natura op te voeren, dienen de specifieke Programma-, nationale en 

Europese voorschriften op dit gebied te raadplegen. 

 

Hieronder worden nog even de belangrijkste punten op een rijtje gezet waaraan moet worden gedacht bij het 

opvoeren van bijdragen in natura: 

1. Bron van de bijdrage in natura. Zoals gezegd kan de bijdrage in natura uiteindelijk afkomstig zijn van 

een interne of externe bron. Bijdragen in natura maken onderdeel uit van de cofinanciering van de 

partner: daarom kunnen zij ook door een externe organisatie worden ingebracht, en dienen zij duidelijk 

te worden verzekerd. Indien bijdragen in natura afkomstig zijn van een externe organisatie, moeten zij 

worden beschouwd als een 'gift' die aan een van de officiële partners wordt gedaan ten behoeve van het 

project. 

2. Maximum aan de bijdrage in natura: het maximaal aan de partners en het project toe te kennen 

bedrag aan bijdragen in natura mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van de cofinanciering! 

3. Uiteindelijke aansprakelijkheid: Alleen de projectpartners die officieel zijn opgenomen in het 

aanvraagformulier, mogen een bijdrage in natura declareren. Bijdragen in natura moeten worden 

beschouwd als uitgaven van de partner; zij moeten worden gecontroleerd door de aangewezen 

eerstelijnscontroleur. De partner die de bijdrage in natura heeft opgevoerd, is volledig verantwoordelijk 

voor eventuele onregelmatigheden (zelfs als de uiteindelijke bron van de bijdrage een externe organisatie 

is). 
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BIJLAGE 6: Nota over personeelskosten 

 

 

Budgetlijn 1 "Personeelskosten van de partner" omvat de personeelskosten voor de tijd die het personeel van de 

partner/hoofdpartner besteedt aan het uitvoeren van projectactiviteiten zoals die zijn opgenomen in het 

aanvraagformulier (fulltime of een bepaald percentage van de totale werktijd). De personen waarvan de 

personeelskosten worden opgenomen in de begroting en later worden gedeclareerd, moeten in dienst zijn bij de 

partner/hoofdpartner die is vermeld in het aanvraagformulier (bijv. interne projectcoördinator, financieel 

beheerder, enz., e.e.a. in overeenstemming met de voor het betreffende land geldende controlevoorschriften). 

Personeelskosten omvatten salaris, loon, loonbelasting, socialezekerheidspremies, ziektekostenpremies en 

pensioenpremies voor het personeel dat rechtstreeks is betrokken bij het project EN in dienst is van de organisatie 

van de partner/hoofdpartner; het dienstverband moet aantoonbaar zijn in de vorm van een arbeidsovereenkomst 

die is opgesteld volgens de toepasselijke wetgeving in het land waar de partner/hoofdpartner is gevestigd. 

De personeelskosten dienen te zijn gebaseerd op feitelijke kosten en dienen correct te zijn gedocumenteerd 

(salarisstroken en urenstaten) en te worden berekend op de volgende basis: 

 de gedeclareerde loonkosten dienen te zijn gebaseerd op de loonadministratie en dienen het totale 

brutoloon te bedragen plus het werkgeversaandeel in de sociale premies. Loonkosten dienen voor elke 

werknemer afzonderlijk te worden berekend en dienen te worden gebaseerd op de maandelijkse 

salarisstrook. 

 de gewerkte tijd dient te worden geregistreerd in specifieke urenstaten voor de gehele duur van het 

project. Urenstaten dienen elke maand getekend te worden door de werknemer en medeondertekend 

door de werkgever. Ramingen van gewerkte uren/dagen worden niet geaccepteerd. 

 

De berekening van de werktijd moet plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving in 

het betreffende land. Op de website van het programma komt een uurrooster-sjabloon te staan. Voor de ingevulde 

uurroosters gelden de volgende regels: 

 het uurrooster dient voor iedere medewerker die bij het project is betrokken, apart te worden ingevuld; 

 er dient per maand te worden aangegeven hoeveel uur de werknemer totaal heeft gewerkt EN hoeveel 

uur specifiek aan het project is besteed; 

 er moet een korte beschrijving worden gegeven van de uitgevoerde werkzaamheden in het kader van het 

project (in het verslagsjabloon dat als bijlage is bijgevoegd); 

 in het geval van parttime-werkzaamheden voor het project: op het uurrooster moeten de activiteiten 

worden aangegeven die niet voor het project worden verricht (bijv. "werkzaamheden voor een ander EU-

project"", "wettelijk verplichte taken" enz.); 

 het uurrooster moet worden ondertekend door de werknemer en zijn/haar leidinggevende. 

 

De personeelskosten moeten volgens de onderstaande principes worden gerapporteerd: 

 De berekening moet zijn gebaseerd op het feitelijke salarisniveau (bruto salaris werknemer + 

werkgeverspremies overeenkomstig de nationale wetgeving) van de werknemer die daadwerkelijk is 

betrokken bij de projectactiviteiten. In de berekening mogen geen administratie-overheadkosten worden 

meegenomen. 

 Indien het personeel minder dan 100% van de feitelijke werktijd besteedt aan het project, moet de 

berekening worden gebaseerd op het uurtarief dat wordt berekend door het feitelijke salaris te delen 

door het aantal uren dat het personeelslid voor de organisatie van de partner/hoofdpartner heeft gewerkt 

(zoals geregistreerd in het tijdregistratiesysteem van de organisatie). Dit uurtarief wordt vervolgens 

vermenigvuldigd met het aantal uur dat daadwerkelijk is besteed aan projectactiviteiten. 

 Personeelskosten moeten worden onderbouwd met documenten waarin het volgende wordt aangetoond: 

de arbeidsverhouding met de organisatie van de partner/hoofdpartner (arbeidsovereenkomst), de reële 
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kosten per werknemer (salarisstroken, betalingsbewijzen, berekeningen van de kosten personeelstijd 

en/of het uurtarief), het totaal aantal gewerkte uren (tijdregistratie) en de tijd die is besteed aan 

activiteiten in het kader van het project (registratie van taken, projectspecifieke uurroosters). 

 

Personeelskosten worden beschouwd als een geldelijke bijdrage (en dus niet als bijdrage in natura) omdat zij 

daadwerkelijk worden betaald door de partnerorganisatie. 

 

Betaalde vakantiedagen, ziektedagen en zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn subsidiabel indien zij worden 

betaald door de partner/hoofdpartner van het project en niet worden vergoed door uitvoeringsinstanties. Als de 

medewerker die in dienst is van de organisatie van de partner/hoofdpartner, 100% van zijn/haar werktijd besteedt 

aan het project, is 100% van de vakantiedagen, ziektedagen en zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdens de 

projectimplementatie subsidiabel (dit geldt uitsluitend voor het bedrag dat de werkgever heeft betaald en dat niet 

door uitvoeringsinstanties wordt vergoed). Indien een medewerker van de organisatie van de partner/hoofdpartner 

minder dan 100% van zijn/haar werktijd besteedt aan het project, moet er een verdeelsleutel worden toegepast. 

 

Voorbeeld 

Marianne is in dienst van partner 2. Volgens haar salarisstrook kost zij per maand EUR 3.000 (d.w.z. brutoloon plus 

het werkgeversaandeel in de sociale premies). Het totaal aantal gewerkte uren per maand komt uit op 140. Haar 

uurtarief komt overeen met EUR 21,43 (= EUR 3.000 / 140 uur). Het gemiddelde aantal gewerkte dagen per 

maand komt uit op 22. Haar dagtarief komt overeen met EUR 136,36 (= EUR 3.000 / 22 dagen). 

 

Casus A – de normale situatie 

Marianne werkt in januari slechts 112 uur aan het project. De kosten die partner 2 voor de maand januari kan 

declareren, bedragen EUR 21,43 x 112 uur = EUR 2.400. 

 

Casus B - vakantie 

Marianne is door partner 2 aangenomen om 80% van haar werktijd te besteden aan het project en 20% aan 

andere werkzaamheden. In de maand augustus werkt ze slechts 2 dagen aan het project; de rest van de tijd is ze 

op vakantie. Betaalde vakantiedagen zijn subsidiabel, maar hoe moeten de subsidiabele kosten in dit concrete 

geval worden berekend? De partner moet een verdeelsleutel toepassen om vast te stellen welke kosten voor de 

maand augustus kunnen worden gedeclareerd voor het project.  

Eén methode zou zijn om voor de maand augustus alleen de twee dagen te declareren die Marianne aan het 

project heeft besteed; dit is de feitelijke tijd die aan het project is besteed, wat ook wordt onderbouwd door de 

uurroosters!). Dit is: EUR 136,36 x 2 = EUR 272,72. Een gedeelte van de vakantiedagen die Marianne in augustus 

heeft opgenomen, is ook subsidiabel, maar deze vakantiedagen worden slechts één keer per jaar op jaarbasis 

door de partner opgevoerd. In jaar N heeft Marianne bijvoorbeeld 22 vakantiedagen opgenomen. In jaar N+1 past 

de partner dan een verdeelsleutel toe op de 22 dagen. De verdeelsleutel is gebaseerd op de arbeidsovereenkomst 

van Marianne, waarin is vastgelegd dat zij slechts 80% van haar werktijd besteedt aan het project. Dat betekent 

dat 80% van de 22 vakantiedagen in het kader van het project kunnen worden gedeclareerd, dus 18 dagen. 

 

Casus C 

Marianne gaat met ingang van september 3 maanden met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Normaliter besteedt 

zij 80% van haar werktijd aan het project en 20% aan andere werkzaamheden. Tijdens het zwangerschaps- en 

bevallingsverlof is haar volledige salaris gegarandeerd: tijdens de eerste maand wordt het salaris voor 100% 

gedekt door haar werkgever, tijdens de tweede maand komt 40% voor rekening van de sociale zekerheid die inde 

derde maand zelfs 100% voor haar rekening neemt. 

De partner mag nu het volgende declareren: 

- in september: EUR 3.000 x 80% = EUR 2.400 

- in oktober: EUR (3.000 – (40% x 3.000)) x 80% = EUR 1.440 

- in november: EUR 0 
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BIJLAGE 7: Nota over gedeelde kosten 

 

 

Alle informatie in bijlage 7 heeft betrekking op goedgekeurde 2 Zeeën-projecten. Bij thematische clusters zijn 

gedeelde kosten echter niet subsidiabel.  
 

 

A7.1. Uitgangspunten 

 

Voor het INTERREG IVA-programma "2 Zeeën" als grensoverschrijdend programma gelden de vier basisprincipes 

van Europese samenwerking: gezamenlijke ontwikkeling, gezamenlijke implementatie, gezamenlijk beheer en 

gezamenlijke financiering. De mogelijkheden die projecten hebben om te profiteren van specifieke procedures voor 

het delen en compenseren van kosten, zijn in overeenstemming met deze vier principes. 

 

Tot nu toe is het projecten van het IVA "2 Zeeën"-programma toegestaan hun kosten te compenseren zolang 

duidelijk kan worden aangetoond (op basis van het aanvraagformulier en de voortgangsrapportages) dat men zich 

heeft gehouden aan deze vier principes: gezamenlijke ontwikkeling, implementatie, beheer en financiering. Het is 

bijvoorbeeld toegestaan dat PP2 het organiseren van de startconferentie betaalt en PP3 het organiseren van het 

slotevenement: beide partners hebben dan aan het einde van het project op verschillende wijze bijgedragen tot de 

implementatie van het project en zij hebben hun kosten 'gecompenseerd'. 

 

De procedure voor gedeelde kosten is echter verschillend. Voordat we nader ingaan op het voorstel, dient er 

eerst een aantal punten goed op een rijtje te worden gezet die van cruciaal belang zijn als het gaat om gedeelde 

kosten: 

 

 alle kosten moeten verantwoord kunnen worden (zij moeten expliciet zijn vermeld in het 

aanvraagformulier, in de partnerschapsovereenkomst, en zij moeten zijn gecontroleerd door bevoegde 

eerstelijnscontroleurs); 

 bij de relatie tussen de partners moet het niet gaan om een leverancier-aanbiederrelatie; 

 alle betalingen die tussen partners onderling plaatsvinden, moeten worden beschouwd als vergoedingen 

(geen facturen, geen winst); 

 verzoeken om vergoeding moeten worden behandeld als document met dezelfde bewijskracht als een 

factuur; 

 de vergoeding van gedeelde kosten moet zijn gebaseerd op daadwerkelijk gemaakte kosten; 

 indien de gedeelde kosten betrekking hebben op het inhuren van adviseurs en dienstverleners, dienen de 

aanbestedingsregels en –procedures te worden nageleefd en dient de selectie plaats te vinden op basis 

van een non-discriminatoire inschrijvingsprocedure. 

 Gedeelde kosten en gedeelde cofinanciering zijn twee verschillende concepten: dit laatste is niet 

toegestaan in het Programma (zie para 2.6 van dit Handboek voor verdere toelichting). 

 

A7.2. Hoe een gedeelde kost aangeven in het Aanvraagformulier 

 

In het geval een gezamenlijke kost in het project door twee of meer Projectpartners wordt gedeeld, kan de 

terugbetaling van dat aandeel in de gedeelde kost aan de partner die instaat voor de initiële totale kost niet 

worden beschouwd als een bron van cofinanciering (zie para 2.6 van dit Handboek voor meer informatie). In 

tegendeel, het aandeel van iedere partner in die gedeelde kost moet gezien worden als een eigen uitgave van die 



Handboek van het Programma 

77/119 

partner en moet bijgevolg dan ook de procedure omtrent de rapportage en controle van gedeelde kosten volgen 

zoals beschreven in paragraaf A7.3 hieronder. Dit betekent dat de terugbetalingen van de projectpartners moeten 

opgenomen worden in het Aanvraagformulier in de desbetreffende budgetlijnen van de budgetten van die partners 

die beslist hebben de kost te delen. De tabel “gedeelde kosten” in het Aanvraagformulier moet eveneens en 

overeenkomstig worden ingevuld voor elke partner in kwestie. In een correct en logisch scenario, betekent dit dat 

alle partners die samen een kost delen, ENKEL hun eigen aandeel in de gedeelde kost hebben staan in de 

desbetreffende budgetlijn van hun partner budget en dat ze de tabel “gedeelde kosten” overeenkomstig hebben 

ingevuld. Het bedrag dat de partner die initieel verantwoordelijk voor deze totale kost verantwoordelijk is, heeft in 

het eigen budget ook slechts dat gedeelte van de kost staan dat rest nadat de anderen hun aandeel hierin hebben 

betaald. 

 

A7.3. Rapportage en controle van gedeelde kosten 

 

Wanner projecten bepaalde uvitgaven willen delen onder de partner, moet de voegende procedure toegepast 

worden: 

1. Elke partner moet van tevoren nagaan of zijn eerstelijnscontroleur akkoord gaat met de beoogde 

gedeelde kosten; 

2. Een van de partners neemt namens het samenwerkingsverband de verantwoordelijkheid voor het 

aanbesteden en het plaatsen van de opdracht in overeenstemming met de Europese, nationale en interne 

aanbestedingsregels alsmede voor het betalen van de kosten op basis van facturen of andere 

administratieve bescheiden met dezelfde bewijskracht. 

3. Na betaling vraagt de verantwoordelijke partner zijn eigen eerstelijnscontroleur om de subsidiabiliteit van 

alle gedeelde kosten (100%) te controleren en te bevestigen. De eerstelijnscontroleur dient een speciaal 

voor dat doeleinde bestemd bevestigingsformulier te ondertekenen, waarin staat dat de controle is 

uitgevoerd en dat de opgevoerde gedeelde kosten kloppen (het GTS zal een sjabloon hiervoor opstellen). 

4. Zodra de verantwoordelijke partner bevestiging heeft gekregen van de eerstelijnscontroleur, stuurt hij 

een brief aan de andere partners waarmee de kosten worden gedeeld. Deze brief dient het volgende te 

bevatten: 

 een overzicht van het totale door de verantwoordelijke partner betaalde bedrag, het gedeelte van de 

kosten dat elke partner moet bijdragen en de berekeningsmethode die is gehanteerd om dat gedeelte 

te berekenen, 

 alsmede: 

 de bevestiging van de controleur van het totale bedrag aan gedeelde kosten (100%) dat is 

betaald door de verantwoordelijke partner; 

 een kopie van de betreffende documentatie waarin wordt aangetoond dat de uitgaven 

subsidiabel zijn en dat zij daadwerkelijk zijn betaald. 

 

Voorbeeld – Onderliggend document voor gedeelde kosten 

- voor externe expertise en dienstverlening dienen – voor het bedrag dat de partner heeft betaald aan de 

deskundige of dienstverlener – kopieën van de aanbestedingsproceduredocumenten, het contract/de 

overeenkomst, de factuur van de deskundigen of dienstverleners en een betalingsbewijs (bankafschrift) te worden 

verstrekt aan alle partners die in de kosten delen; 

- voor personeelskosten kunnen door de controleur van elke partner kopieën van loonstrookjes, informatie over 

tijdregistratie en kopieën van urenstaten worden aangevraagd. 

 

5. Om te zorgen dat de procedure zo transparant mogelijk is, dient de rapportage van de gedeelde kosten 

als volgt plaats te vinden: nadat de verantwoordelijke partner 100% van de uitgaven heeft betaald, 

betalen de andere partners hun deel van de kosten aan de verantwoordelijke partner en nemen zij de 
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uitgaven (het betreffende gedeelte) op in hun financiële verslag, dat vervolgens wordt gecontroleerd 

door hun eerstelijnscontroleur. 

6. Het is de verantwoordelijkheid van elke partner (met inbegrip van de verantwoordelijke partner) om, 

nadat alle partners hun gedeelte van de kosten hebben betaald aan de verantwoordelijke partner, het 

eigen gedeelte van de gezamenlijke kosten op te nemen in het eigen financiële verslag, alsmede om 

informatie te vragen aan de eigen controleur (die de gedeelde kosten kan accepteren op basis van de 

bevestiging van de controleur van de verantwoordelijke partner). Het GTS raadt de partners dringend 

aan contact op te nemen met hun controleur voor verdere informatie en afspraken over de exacte 

procedures en de kosten die kunnen worden gedeeld. 

7. Projectpartners die van plan zijn om kosten te delen, dienen in de samenwerkingsovereenkomst (of in 

een andere officieel document) vast te leggen wat voor soort kosten zij willen delen, welke partner 

verantwoordelijk is voor de aanbesteding en het verlenen van de opdracht en wat de betalings- en 

rapportageprocedures zijn. 

 

Het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat raadt aan dat projecten hun gedeelde kosten beperken tot kosten 

die binnen budgetlijn 3 vallen (waarvan een transparante rapportage eenvoudiger is). Indien nodig is het projecten 

echter toegestaan om behalve bij budgetlijn 3 ook bij andere budgetlijnen gedeelde kosten op te voeren. 

 

De projecten dienen alle aanbestedingsregels na te leven. Projecten die niet kunnen aantonen dat zij de Europese, 

nationale en hun eigen interne aanbestedingsregels hebben nageleefd, lopen het risico EFRO-subsidie kwijt te 

raken. 
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BIJLAGE 8: Nota over openbare aanbestedingen 

 

 

A8.1. Inleiding 

Bij het afnemen van goederen en diensten en het plaatsen van opdrachten door de overheid, zoals de 

rijksoverheid, lokale overheden of onafhankelijke instanties daarvan, gaat het om overheidsopdrachten. Door het 

openstellen van deze opdrachten, die goed zijn voor een groot deel van het BBP van de EU, is de concurrentie 

tussen bedrijven binnen de Europese Unie toegenomen, waardoor de prijzen zijn gedaald en er voor de burgers 

een betere kwaliteit van dienstverlening is gegarandeerd. De EU heeft in de loop der jaren wet- en regelgeving 

ingevoerd met als doel het aanbestedingsproces te moderniseren en te vereenvoudigen. Hierdoor zijn 

transparantie, eerlijke mededinging en interoperabiliteit toegenomen. 

 

De aanbestedingsregels moeten zorgen voor transparantie en eerlijke concurrentie in de interne markt. Op 

Europees niveau is een aanbestedingsprocedure verplicht voor contracten van de publieke sector 

(overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten) die een bepaald bedrag overschrijden. Het is mogelijk 

dat op het niveau van de lidstaten weer andere (striktere) regels gelden, met name ten aanzien van de drempel 

waarboven een aanbestedingsprocedure moet worden uitgeschreven. 

 

In ieder geval zijn voor projecten die financiële bijstand uit het EFRO-fonds ontvangen, de Europese regels van 

toepassing. Alle projectpartners en hoofdpartners dienen de regels voor de aanbesteding van overheidsopdrachten 

na te leven wanneer zij een externe organisatie willen inschakelen voor het leveren van goederen of diensten (met 

inbegrip van expertise). Alleen uitgaven waarbij de aanbestedingsprocedures zijn nageleefd, komen in aanmerking 

voor subsidiëring. Deze regels moeten ook worden nageleefd door alle in het aanvraagformulier als projectpartner 

vermelde organisaties die hun uitgaven willen declareren en in aanmerking willen komen voor EFRO-subsidie. 

 

 

A8.2. De Europese aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) 

 

A8.2.1. Het Europese juridisch kader 

De twee belangrijkste rechtsinstrumenten op het gebied van aanbestedingsprocedures zijn: 

 De zogenaamde 'traditionele Richtlijn 2004/18/CE voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor 

werken, leveringen en diensten; 

 Richtlijn 2004/17/CE voor de speciale sectoren water- en energievoorziening, vervoer en 

postdiensten. 

 

De Europese aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) hebben betrekking op het aanbesteden van 

overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en omvatten gedetailleerde regels voor eerlijke 

aanbestedingsprocedures voor de hele EU. 

Het doel van deze Richtlijnen is: 

 de aanbesteding van overheidsopdrachten in de EU open te stellen voor concurrentie, protectionistisch 

inkoopbeleid van landen te voorkomen, en het vrije verkeer van goederen en diensten te stimuleren; 

 kwaliteit, transparantie en eerlijke mededinging te bevorderen. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=18
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi%21celexplus%21prod%21DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=17
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22010_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_procurement/l22010_en.htm
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De volgende communautaire wet- en regelgeving fungeert als juridisch kader voor de aanbesteding van 

overheidsopdrachten: 

 de regels en uitgangspunten van het EG-Verdrag en het 'rendementsbeginsel' 

 de Europese aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 2004/17/EG) 

 toepasselijke jurisprudentie 

 verordeningen (bijv. (EG) Nr. 1564/2005 tot vaststelling van standaardformulieren voor de bekendmaking 

van aankondigingen in het kader van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten) 

 de Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie (2006/C 179/02) over de 

Gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrachten die niet of 

slechts gedeeltelijk onder de richtlijnen inzake overheidsopdrachten vallen 

 de richtlijnen van de Europese Commissie voor het vaststellen van financiële correcties 

 

De Europese aanbestedingsrichtlijnen zijn herzien met als doel het bestaande juridisch kader te vereenvoudigen en 

het gebruik van elektronische procedures te stimuleren. Met name Verordening (EG) Nr. 1422/2007 van de 

Commissie heeft de twee Richtlijnen gewijzigd wat betreft hun toepassingsdrempels voor het plaatsen van 

opdrachten. Na verschillende wijzigingen en aanpassingen zijn de meest recente versies van de twee richtlijnen: 

 Geconsolideerde versie van Richtlijn 2004/18 (laatst gewijzigd door Verordening (EG) nr. 

1177/2009 van de Commissie) 

 Geconsolideerde versie van Richtlijn 2004/17 (laatst gewijzigd door Verordening (EG) nr. 

1177/2009 van de Commissie) 

 

A8.2.2. Toepasselijkheid van de Europese aanbestedingsrichtlijnen (2004/18/EG en 

2004/17/EG) 

In artikel 7 van Richtlijn 2004/18 (zoals geamendeerd door de Verordening van de Commissie (EG) nr. 1177/2009) 

wordt het volgende gesteld: 

 

“Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten die niet op grond van de in de artikelen 10 en 11 

bepaalde uitzondering en de artikelen 12 tot en met 18 zijn uitgesloten en waarvan de geraamde waarde inclusief 

belasting over de toegevoegde waarde (BTW) gelijk is aan of groter dan de volgende drempelbedragen: 

 

(a) EUR 125.000 voor andere dan de onder punt b), derde streepje, bedoelde overheidsopdrachten voor 

leveringen en voor diensten geplaatst door aanbestedende diensten die centrale overheidsinstanties zijn zoals 

vermeld in bijlage IV; wat betreft overheidsopdrachten voor leveringen van deze aanbestedende diensten die op 

het gebied van de defensie werkzaam zijn, geldt dit alleen voor opdrachten betreffende producten die onder 

bijlage V vallen; 

 

(b) EUR 193.000 

— voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door andere aanbestedende diensten dan 

die welke in bijlage IV zijn vermeld; 

— voor overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door de in bijlage IV vermelde aanbestedende diensten die 

op het gebied van de defensie werkzaam zijn, indien deze opdrachten betrekking hebben op producten die niet 

onder bijlage V vallen; 

— voor overheidsopdrachten voor diensten geplaatst door een aanbestedende dienst met het oog op diensten van 

categorie 8 van bijlage II A, telecommunicatiediensten van categorie 5 waarvan de CPV-posten overeenkomen met 

de CPC-indelingen 7524, 7525 en 7526, en/of diensten van bijlage II B; 

 

(c) EUR 4.845.000 voor overheidsopdrachten voor werken.” 
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In artikel 16 van Richtlijn 2004/17 (zoals geamendeerd door de Verordening van de Commissie (EG) nr. 

1177/2009) wordt het volgende gesteld: 

 

"Deze richtlijn is van toepassing op opdrachten die niet op grond van de in artikelen 19 tot en met 26 bedoelde 

uitsluitingen of een uit hoofde van artikel 30 genomen besluit zijn uitgesloten, en waarvan de geraamde waarde 

exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) gelijk is aan of groter dan de volgende drempelbedragen: 

 

(a) EUR 387.000 voor opdrachten voor leveringen en voor diensten; 

 

(b) EUR 4.845.000 voor opdrachten voor de uitvoering van werken.” 

 

N.B.: De bovengenoemde drempelbedragen zijn vastgesteld door de Verordening van de Commissie (EG) nr. 

1177/2009. Deze verordening werd van kracht op 01 januari 2010. 

 

A8.2.2.1. In welke gevallen is de Europese Richtlijn 2004/18 van toepassing? 

Afgezien van de in artikel 7 van Richtlijn 2004/18 bedoelde uitzonderingen, is Richtlijn 2004/18 van toepassing 

wanneer de dienst een 'aanbestedende dienst' is in de zin van de Richtlijn (met uitzondering van de diensten die 

actief zijn op het gebied van water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten; op deze diensten is Richtlijn 

2004/17 van toepassing). Als 'aanbestedende diensten' worden aangemerkt de staat, de territoriale lichamen, 

publiekrechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of meer van 

deze publiekrechtelijke instellingen. 

Onder 'publiekrechtelijke instelling' wordt iedere instelling verstaan: 

a) die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van 

industriële of commerciële aard zijn, 

b) die rechtspersoonlijkheid bezit, en 

c) waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de territoriale lichamen of andere 

publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht 

door deze laatste, ofwel de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of het toezichthoudend 

orgaan voor meer dan de helft door de staat, de territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke 

instellingen zijn aangewezen. 

 

Om onder Richtlijn 2004/18 te vallen, dient het te gaan om overheidsopdrachten voor werken, diensten en 

leveringen (de in bijlage II/2 van de Richtlijn genoemde diensten, zoals gezondheidszorg, maatschappelijke 

dienstverlening en rechtskundige diensten vallen niet volledig onder de Richtlijn). De geraamde waarde van de 

opdracht (excl. BTW) dient gelijk te zijn aan het betreffende drempelgedrag of dit te overschrijden: 

1. bij opdrachten voor leveringen en diensten: 

a) centrale overheid: meer dan EUR 125.000 (excl. BTW) 

b) regionale en lokale overheden: meer dan EUR 193.000 (excl. BTW) 

2. bij overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken: meer dan EUR 5.150.000 (excl. BTW) 

 

Wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, dient de aanbestedende dienst het volgende te ondernemen: 

 de aankondiging van de opdracht bekend te maken in het Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen; 

 de aanbestedingsregels volgens de toepasselijke wetgeving na te leven; 

 inschrijvende partijen te selecteren op basis van (non-discriminatoire en transparante) selectiecriteria; 

 de opdracht aan te besteden op basis van (non-discriminatoire en transparante) aanbestedingscriteria; 

 de planning aan te houden. 
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A8.2.2.2. Aanbestedingsprocedures in het kader van Richtlijn 2004/18 

Volgens artikel 28 van EU-Richtlijn 2004/18 kunnen aanbestedende diensten bij het plaatsen van 

overheidsopdrachten gebruikmaken van de openbare of de niet-openbare procedure of van een procedure van 

verwerven door onderhandelingen. In de specifieke omstandigheden die zijn vermeld in de Richtlijn, kunnen 

aanbestedende diensten hun opdrachten plaatsen door middel van concurrentiegerichte dialoog. 

 

a) De openbare procedure 

 

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 Alle geïnteresseerde partijen kunnen inschrijven als reactie op de aankondiging in het PBEG 

(zij het dat alleen partijen die voldoen aan de selectiecriteria van de aanbestedende dienst recht 

hebben op beoordeling van hun inschrijving); 

 Er mag niet worden onderhandeld met de inschrijvers. 

De Richtlijnen kennen geen beperkingen met betrekking tot de vraag wanneer deze openbare procedure mag 

worden toegepast. 

 

b) De niet-openbare procedure 

 

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 Alle geïnteresseerde partijen mogen te kennen geven dat zij geïnteresseerd zijn om in te schrijven 

op de opdracht, maar alleen die partijen die voldoen aan de selectiecriteria van de 

aanbestedende dienst worden daadwerkelijk uitgenodigd om in te schrijven; 

 Er mag niet worden onderhandeld met de inschrijvers. 

De Richtlijnen kennen geen beperkingen met betrekking tot de vraag wanneer deze niet-openbare procedure mag 

worden toegepast. 

 

c) Procedure van gunning door onderhandelingen MET bekendmaking van aankondiging 

 

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 er moet een aankondiging worden geplaatst in het PBEG; 

 de inschrijvers worden uitgenodigd om met de aanbestedende dienst te onderhandelen over de 

voorwaarden van de opdracht. 

Deze procedure mag alleen worden gebruikt in de specifieke omstandigheden die zijn beschreven in de 

Richtlijn (bijvoorbeeld wanneer de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen worden 

vastgesteld). 

 

d) Procedure van gunning door onderhandelingen ZONDER bekendmaking van aankondiging 

 

Er moet worden voldaan aan de volgende voorwaarde: 

 de aanbestedende dienst is niet verplicht een aankondiging te plaatsen in het PBEG en mag 

rechtstreeks onderhandelen met de gewenste leverancier. 

Deze procedure mag alleen worden gebruikt in de specifieke omstandigheden die zijn beschreven in de 

Richtlijn, te weten: 

a) Wegens dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de dienst niet konden worden 

voorzien (hierbij gaat het bijvoorbeeld om natuurrampen en niet om deadlines die moeten worden 

gehaald); 

b) Om technische of artistieke redenen of om redenen ter bescherming van alleenrechten 

(wanneer de opdracht bijvoorbeeld slechts door een bepaalde ondernemer kan worden uitgevoerd). 
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Dit zijn echt uitzonderlijke gevallen, omdat in de meeste gevallen sprake is van meer dan één 

mogelijke leverancier; 

c) Voor aanvullende werken of diensten die niet in de oorspronkelijke overeenkomst waren 

opgenomen, mits dergelijke werken: 

i. uit technisch of economisch oogpunt niet los van de oorspronkelijke opdracht kunnen worden 

uitgevoerd OF 

ii. voor de vervolmaking ervan strikt noodzakelijk zijn; 

iii. het totale bedrag mag niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de oorspronkelijke 

opdracht. 

 

e) Concurrentiegerichte dialoog 

 

Deze procedure wordt uitsluitend gebruikt voor bijzonder complexe opdrachten. Zie voor meer informatie 

artikel 29 van EU-Richtlijn 2004/18. 

 

A8.2.2.3. Selectie en gunning van de opdracht 

Het controleren van de geschiktheid van de inschrijvers (bij een openbare procedure) en de selectie van 

kandidaten (bij een niet-openbare procedure en procedures van verwerving door onderhandelingen) kunnen in de 

volgende gevallen leiden tot het uitsluiten van een of meer inschrijvers: 

 in het geval dat een inschrijver veroordeeld is vanwege betrokkenheid bij georganiseerde misdaad, 

corruptie, fraude of het witwassen van geld; 

 in gevallen dat de persoonlijke situatie van de leverancier hiertoe aanleiding geeft (bijv. 

faillissement, professioneel wangedrag, het niet-afdragen van sociale premies of belastingen); 

 

Inschrijvers kunnen in bepaalde gevallen worden beoordeeld en uitgesloten op basis van hun economische en 

financiële capaciteit (bijv. jaarlijkse omzet over de afgelopen drie jaar) of technische capaciteit (bijv. de 

ervaring die de partij de afgelopen vijf jaar met vergelijkbare projecten heeft opgedaan). 

 

Indien bij het controleren van de geschiktheid van inschrijvers of bij de selectieprocedure van de kandidaten blijkt 

dat dit zou leiden tot de eventuele uitsluiting van een of meer inschrijvers (op basis van de twee bovengenoemde 

punten), kunnen de aanbestedende diensten de inschrijvers en bevoegde instanties (ook in andere lidstaten) 

vragen om relevante documenten en informatie. De aanbestedende dienst moet non-discriminatoire selectiecriteria 

en eventuele minimumeisen (zoals minimum omzet) specificeren in de aankondiging van de opdracht. 

 

De gunning van de opdracht moet worden gebaseerd op een van de twee volgende criteria: 

1. Laagste prijs: De inschrijving met de laagste prijs wint. Het is mogelijk dat dit het enige 

doorslaggevende aspect van de inschrijving is; 

OF 

2. De economisch voordeligste inschrijving: behalve de prijs kunnen ook andere of aanvullende 

factoren, zoals de kwaliteit, de technische waarde, exploitatiekosten en leveringstijd in aanmerking 

worden genomen. 

 

De aanbestedende dienst dient de non-discriminatoire toekenningscriteria te specificeren alsmede het relatieve 

gewicht dat hij aan de verschillende criteria toekent (bijv. in de bekendmaking van de aankondiging van de 

opdracht). 

 

De aanbestedende dienst moet inschrijvers aan wie de opdracht niet wordt gegund, op verzoek de volgende 

informatie verstrekken: 

a) de reden waarom de inschrijving/aanbieding werd afgewezen; 
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b) de relatieve voordelen van de geselecteerde inschrijving en de naam van de inschrijver aan wie de 

opdracht is gegund. 

 

Deze informatie moet binnen 15 dagen worden verstrekt! 

 

A8.2.3. De regionale en nationale juridische kaders 

De lidstaten hebben de Europese aanbestedingsrichtlijnen omgezet in nationaal recht. De lidstaten vullen de EU-

Richtlijnen in met behulp van instrumenten als: 

 nationale aanbestedingswetgeving; 

 nationale / regionale richtsnoeren omtrent aanbestedingen in het kader van EFRO wanneer bestaande. 

 

Indien de nationale/regionale wet- en regelgeving strikter is dan de Europese (bijvoorbeeld op het gebied van 

publiciteit en vrije mededinging met lagere drempelbedragen dan in de EU-Richtlijnen) dan zijn de striktere 

regels van toepassing. 

 

Vanuit de volgende niveaus kan de verplichting worden opgelegd om een aanbestedingsprocedure uit te schrijven: 

 Europees niveau 

 regionaal/nationaal niveau 

 

Indien twijfel bestaat over de vraag welke specifieke regels van toepassing zijn in een bepaald geval, adviseert het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (GTS) van het INTERREG IVA-programma "2 Zeeën" de projecten de 

volgende bronnen te raadplegen: 

 de website over de interne markt: http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm 

 de aangewezen eerstelijnscontroleur; 

 de Nationale Bevoegde Instantie op het gebied van aanbestedingen van overheidsopdrachten. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de toepasselijke nationale wet- en regelgeving op het gebied van de 

aanbesteding van overheidsopdrachten: 

BELGIË – VLAANDEREN 

Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige overheidsopdrachten voor 

aanneming van werken, leveringen en diensten. Deze wet is operationeel gemaakt door een aantal Koninklijke 

Besluiten. Al deze Besluiten zijn hier niet vermeld aangezien het wetboek regelmatig aangepast of bijgewerkt 

wordt. De meest recente versie van de wetgeving in verband met overheidsopdrachten kan geraadpleegd worden 

op de website van de wet- en regelgeving voor overheidsopdrachten Vlaamse Overheid. 

http://www2.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/wetgeving.htm 

De Belgische federale website in verband met overheidsopdrachten is ook een nuttige bron van informatie. 

http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten 

FRANKRIJK 

Code des marchés publics: besluit nr. 2006-975 van 1 augustus 2006 houdende voorschriften inzake de 

aanbesteding van overheidsopdrachten, JORF van 4 augustus 2006. 

NEDERLAND 

Nederlandse overheidsorganisaties moeten voldoen aan hun eigen aanbestedingsregels en – zodra deze is 

aangenomen – aan de nieuwe Aanbestedingswet. Tot dat moment zijn Nederlandse overheidsorganisaties 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_en.htm
http://www2.vlaanderen.be/overheidsopdrachten/wetgeving.htm
http://www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten
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minimaal gebonden aan de Interpretatieve mededeling van de Commissie en de aanbeveling van de Nederlandse 

Staatssecretaris van Economische Zaken van 21 december 2006 als reactie op deze mededeling van de EC. 

ENGELAND 

Wet n. SI no 5, 2006 Verordeningen van Openbare Aanbestedingen. 

Richtsnoer: Sociale kwesties omtrent aankopen, OGC (Office of Government Commerce), februari 2006. 

Regelgeving contracten nutsbedrijven, reglementaire tekst 2006 No 6. 

 

 

A8.3. Opdrachten die niet onder de Europese aanbestedingsrichtlijnen vallen 

 

Ook indien de Europese Richtlijnen niet van toepassing zijn (bijvoorbeeld omdat het bedrag van de opdracht onder 

de drempel ligt of wanneer het een opdracht betreft voor een van de diensten uit de lijst in bijlage II B van 

Richtlijn 2004/18/EG of in bijlage XVII B van Richtlijn 2004/17/EG met betrekking tot zaken die niet aan de orde 

komen in deze Richtlijnen), blijven de volgende punten van toepassing: 

 beginselen van het Verdrag; 

 Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie 2006/C 179/02; 

 rendementsbeginsel 

 de wet- en regelgeving en eventuele richtlijnen van de lidstaten op het gebied van het plaatsen van 

overheidsopdrachten; 

 de richtlijnen van de Europese Commissie voor het vaststellen van financiële correcties; 

 de toepasselijke subsidiabiliteitsregels van het programma. 

 

A8.3.1. Beginselen van het Verdrag 

Aanbestedende diensten dienen bij het plaatsen van overheidsopdrachten die vallen binnen de werkingssfeer van 

het Verdrag, de regels en beginselen van het EG-Verdrag na te leven. Het gaat om de volgende beginselen: 

 

 non-discriminatie op basis van nationaliteit (artikel 18 VwEU [oud artikel 12] en gelijke behandeling; 

 vrij verkeer van goederen en een verbod op kwantitatieve in- en uitvoerbeperkingen en maatregelen 

van gelijke werking (artikel 34 [oud artikel 28])  

 vrijheid van vestiging (artikel 49 e.v. [oud artikel 43 e.v.), met inbegrip van activiteiten anders dan in 

loondienst; 

 het vrij verrichten van diensten (artikel 56 e.v. [oud artikel 49 e.v.]);  

 transparantie, evenredigheid en wederzijdse erkenning. 

 

Het Europese Hof van Justitie heeft bevestigd dat de regels voor de interne markt uit het EG-Verdrag ook van 

toepassing zijn voor opdrachten die niet binnen de werkingssfeer van de Aanbestedingsrichtlijnen vallen. De 

Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie (2006/C 179/02) is met name gericht op dit soort 

opdrachten. Het Europese Hof van Justitie heeft er bovenal voor willen zorgen dat de beginselen van het EG-

Verdrag van toepassing zijn op alle opdrachten waar ondernemers die zijn gevestigd in andere lidstaten, 

eventueel in geïnteresseerd zouden kunnen zijn (afhankelijk van waarde, geografie, sector, enz.). 

 

A8.3.2. Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie (2006/C 179/02) 

Naleving van de beginselen van het EG-Verdrag bij opdrachten die niet vallen onder de Europese 

Aanbestedingsrichtlijnen, wordt gewaarborgd door de Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie 

2006/C 179/02. De basisnormen voor het plaatsen van overheidsopdrachten met relevantie voor de interne markt, 

zoals gedefinieerd in de Interpretatieve mededeling, omvatten de volgende eisen: 



Handboek van het Programma 

86/119 

a) passende bekendmaking: 

 op de website van de aanbestedende dienst EN/OF 

 op specifieke portaalsites voor de bekendmaking van opdrachten EN/OF 

 in staatsbladen EN/OF 

 in het Publicatieblad van de Europese Unie 

Kandidaten die in een andere lidstaat zijn gevestigd, moeten toegang hebben tot de juiste informatie en in staat 

worden gesteld om hun interesse te tonen (contact opnemen met potentiële aanbieders is niet voldoende!). 

 

b) verplichting om de onpartijdigheid van aanbestedingsprocedures te garanderen: 

 een niet-discriminerende beschrijving van het onderwerp van de opdracht; 

 gelijke toegang voor ondernemingen uit alle lidstaten; 

 wederzijdse erkenning van diploma's, certificaten en andere titels; 

 passende termijnen; 

 transparante en objectieve aanpak. 

 

A8.3.3. Rendementsbeginsel 

Ook indien opdrachten niet vallen onder de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, zijn de beginselen van zuinigheid, 

efficiëntie en doelmatigheid van toepassing: 

 zuinigheid: goede planning, kwantiteit en kwaliteit en tegen de voordeligste prijs; 

 efficiëntie: optimale verhouding tussen de gebruikte middelen en de bereikte resultaten; 

 doelmatigheid: realiseren van de specifieke doelstellingen. 

 

A8.3.4. Wet-en regelgeving van de lidstaten op het gebied van het plaatsen van 

overheidsopdrachten 

Voor opdrachten die niet uitkomen boven de toepassingsdrempels of voor de diensten die zijn vermeld in bijlage 

II B van Richtlijn 2004/18/EG en in bijlage XVII B van Richtlijn 2004/17/EG, zijn in de wet- en regelgeving van het 

betreffende land diverse opties mogelijk: 

a) de voorwaarden voor opdrachten die niet boven de toepassingsdrempels van de Richtlijnen uitkomen, 

zijn vergelijkbaar met de voorwaarden voor opdrachten die wel boven deze drempels uitkomen; 

b) er is een aantal aanvullende voorwaarden die UITSLUITEND van toepassing zijn op opdrachten die niet 

boven de toepassingsdrempels van de Richtlijnen uitkomen; 

c) er zijn geen voorwaarden voor opdrachten die niet boven de drempels van de Richtlijnen uitkomen; in dit 

laatste geval zijn wel het EG-Verdrag en het rendementsbeginsel van toepassing. 

 

A8.3.5. De richtlijnen van de Europese Commissie voor het vaststellen van financiële 

correcties 

In dit document zijn richtlijnen vastgelegd voor de financiële correcties die moeten worden uitgevoerd in het geval 

van onregelmatigheden bij de toepassing van de communautaire voorschriften op het gebied van het plaatsen van 

overheidsopdrachten die zijn/worden medegefinancierd door de Structuurfondsen of het Cohesiefonds in de 

programmaperiodes 2000-2006 en 2007-2013. 

 

A8.3.6. Toepasselijke subsidiabiliteitsregels voor het programma 

Op programmaniveau wordt ten sterkste aanbevolen dat de beginselen van publiciteit en vrije mededinging 

worden nageleefd, ook als de uitgaven voor het afnemen van goederen of diensten of voor het plaatsen van een 

opdracht voor werken lager uitvallen dan de op Europees of nationaal/regionaal niveau vastgestelde drempels. 

Voor bedragen die onder de drempel van het striktste voorschrift blijven, adviseert het GTS projecten om in ieder 

geval drie offertes van drie verschillende partijen aan te vragen voordat er een keuze wordt gemaakt (de 'bid-at-



Handboek van het Programma 

87/119 

three'-regel). Het is belangrijk om deze regel aan te houden om te zorgen voor transparantie, gelijke behandeling 

en kosteneffectiviteit bij het plaatsen van opdrachten. 

 

A8.3.7. OVERIGE BRONNEN VAN INFORMATIE 

Op de volgende websites is aanvullende informatie te vinden over nationale en regionale regels en procedures voor 

het aanbesteden van overheidsopdrachten: 

SIMAP – Informatiesysteem voor het aanbesteden van overheidsopdrachten in Europa 

http://simap.europa.eu/index_en.htm 

 

BELGIË – VLAANDEREN 

 Bulletin der aanbestedingen 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/bul.pl 

 

FRANKRIJK 

 Assistance Marchés Publics (AMP) 

http://www.sosmarchespublics.com 

L'objectif d'AMP est d'assister et d'accompagner collectivités et entreprises dans leur démarche "Marchés Publics", 

afin de l'optimiser en assurant sa qualité. 

 

 Association des Acheteurs des Collectivités Territoriales (AACT) 

http://www.aact.asso.fr 

L'A.A.C.T a pour but de favoriser les échanges et réflexion entre acheteurs des Collectivités Territoriales, c'est-à-

dire Communes, Départements, Régions et Etablissements publics territoriaux, d'échanger des expériences 

concourrant à l'amélioration des missions des acheteurs, de participer au processus de formation au métier 

d'acheteur en partenariat avec le C.N.F.P.T, d'apporter des conseils et d'organiser les échanges professionnels 

entre acheteurs de collectivités. 

 

 Association des Juristes Spécialisés en Contrats Publics (AJSCP) 

http://www.contrats-publics.com 

Ce site a pour vocation de présenter aux étudiants intéressés le DESS Droit des Contrats Publics (dossier de pré-

inscription et plaquette de présentation téléchargeables ...) et de proposer aux professionnels une documentation 

spécifique aux contrats publics. 

 

 AJSCP: Legislation et documents 

http://www.contrats-publics.com/index.php3?page=textesjuridiques 

 

 Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP) 

http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/pid/1 

Avis d'appel public à la concurrence de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics. 

http://simap.europa.eu/index_en.htm
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_bul/bul.pl
http://www.sosmarchespublics.com/
http://www.aact.asso.fr/
http://www.contrats-publics.com/
http://www.contrats-publics.com/index.php3?page=textesjuridiques
http://www.journal-officiel.gouv.fr/jahia/Jahia/pid/1
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 DoubleTrade – France 

http://www.doubletrade.com 

DoubleTrade propose aux entreprises du monde entier le premier service B to B permettant d'accéder aux appels 

d'offres privés ou publics des marchés européens et internationaux dans 90 secteurs d'activité. 

 

 Legifrance 

http://www.legifrance.gouv.fr 

Legifrance – le droit français en ligne: législation, jurisprudence, parlement. 

 

 Legannonces 

http://www.legannonces.com 

Les annonces de marchés publics parues dans la presse régionale 

 

 Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné: Appels d'offres et marchés publics en Rhône-Alpes 

http://www.marchespublicsaffiches.com 

Les appels d'offres et marchés publics pour les départements de la région Rhône-Alpes; service par abonnement 

proposé par le journal d'annonces légales "Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné". 

 

 Les Marchés publics.com 

http://www.les-marches-publics.com 

 

 Marchés Publics France 

http://www.marchepublicfrance.com 

 

 Marchés Publics.net 

http://www.marchespublics.net 

Le portal des marchés publics. 

 

 Marchesonline 

http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do 

La base Marchés On Line vous permet d'accéder, de manière quasi exhaustive, à l'ensemble des appels d'offres 

publiés en France, dans tous les secteurs d'activité et pour tout type de marché. 

 

 Ministère de l'Économie, des finances et de l'industrie 

http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics 

 

 Ministrère de la Défense - Place de Marché 

http://www.achats.defense.gouv.fr 

 

 Ministrère de la Défense - IXARM - The armaments portal 

http://www.ixarm.com/-Contracts-and-opportunities 

 

 Mission interministérielle d'enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public 

(MIEM) 

http://www.doubletrade.com/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legannonces.com/
http://www.marchespublicsaffiches.com/
http://www.les-marches-publics.com/
http://www.marchepublicfrance.com/
http://www.marchespublics.net/
http://www.marchesonline.com/mol/front/homepage/dispatcher.do
http://www.minefi.gouv.fr/themes/marches_publics
http://www.achats.defense.gouv.fr/
http://www.ixarm.com/-Contracts-and-opportunities


Handboek van het Programma 

89/119 

http://www.finances.gouv.fr/mission_marches 

La fonction de la MIEM est de vérifier les conditions de régularité et d'impartialité dans lesquelles sont préparés, 

passés ou exécutés les marchés et les conventions de délégation de service public de l'Etat, des collectivités 

territoriales, des établissements publics, des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission 

de service public et des sociétés d'économie mixte locales. 

 

 Servomap: Office Serveur des Marchés Publics et Privés 

http://www.marche-public.com 

Servomap assure la veille commerciale concurrentielle et la diffusion sélective électronique des marchés publics et 

privés. 

 

 TPBM Semaine Provence Travaux Publics Et Batiment Du Midi - Provence - Alpes - Cote D'azur: Appels 

d'offres 

http://www.presses-legales.com/tpbm/f_appelsdo.htm 

Le premier hebdomadaire d'appels d'offres de la région PACA. 

 

NEDERLAND 

 Berenschot EuroManagement, Public procurement consulting 

http://www.berenschot.nl/overBerenschot/euromanagement/PPC.htm 

Berenschot EuroManagement adviseert haar cliënten, waaronder gemeenten, over Europese 

aanbestedingsprocedures. 

 

 EG-adviescentrum Zuid-Nederland 

http://www.egadvies.nl 

EG-adviescentrum Zuid-Nederland voor marktonderzoek, 'alert service' voor nieuwe overheidsopdrachten die 

interessant zouden kunnen zijn, en hulp bij het vinden van informatie, het opstellen van inschrijvingen of het 

oplossen van problemen. 

 

 Institute for Purchasing and Supply Development (Universiteit Eindhoven) 

http://fp.tm.tue.nl/ipsd 

Verstrekt informatie over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van inkoop en ketenbeheer. 

 

 NIC 

http://www.hetnic.nl 

NIC heeft aandacht voor strategisch, tactisch en operationeel inkoopadvies en ondersteuning. Naast de 

rijksoverheid, provincies en gemeenten bedient het NIC ook profit organisaties. 

 

 Pianoo 

http://www.pianoo.nl 

Pianoo is een kenniscentrum op het gebied van de aanbesteding van overheidsopdrachten. Het werd in 2005 

opgericht om in samenwerking met alle aanbestedende diensten de expertise op het gebied van de aanbesteding 

van overheidsopdrachten te vergroten en te stimuleren, zodat deze diensten optimaal rendement kunnen behalen. 

http://www.finances.gouv.fr/mission_marches
http://www.marche-public.com/
http://www.presses-legales.com/tpbm/f_appelsdo.htm
http://www.berenschot.nl/overBerenschot/euromanagement/PPC.htm
http://www.egadvies.nl/
http://fp.tm.tue.nl/ipsd
http://www.hetnic.nl/
http://www.pianoo.nl/
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 Procure-IT Strategic Contracting Consultants 

http://www.procure-it.com 

Procure-IT Strategic Contracting Consultants biedt advies op het gebied van corporate contract management ten 

behoeve van de strategische en tactische ontwikkeling en verbetering van contacten en opdrachten 

 

 Initiative for Purchasing Studies (UTIPS) van de Universiteit van Twente 

http://www.bbt.utwente.nl/leerstoelen/bbim 

Informatie over de onderzoeksgroep, de aangeboden opleidingen en het onderzoek dat wordt uitgevoerd, met een 

overzicht van publicaties en een aantal nuttige links. 

 

ENGELAND 

 supply2.gov.uk 

http://www.supply2.gov.uk 

Supply 2.gov.uk is een portaalsite die toegang biedt tot potentiële minder omvangrijke opdrachten. De opdrachten 

zijn afkomstig uit de hele Britse publieke sector. De site biedt de publieke sector de mogelijkheid hun minder 

omvangrijke opdrachten bekend te maken en toegang te krijgen tot profielen van pre-kwalificatie-informatie van 

inschrijvers die zich op de site registreren. 

 

 Business Information Publications Ltd (BIP) 

http://www.bipcontracts.com/index.html 

Verstrekt informatie op het gebied van het plaatsen van overheidsopdrachten en geeft een overzicht van 

publicaties en diensten op dit gebied. 

 

 National School of Government 

http://www.nationalschool.gov.uk 

De National School of Government opereert nationaal en internationaal om overheidsorganisaties te helpen 

bestuurlijke expertise op te bouwen en effectievere en kwalitatief betere diensten aan te bieden. 

 

 Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) 

http://www.cips.org 

Het Chartered Institute of Purchasing & Supply (CIPS) is een in het VK gevestigde internationale organisatie die 

zich richt op inkoop en ketenbeheer en op best practices op dit gebied. 

 

 Scottish Executive Government – Procurement Directorate 

http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement/PublicProcurement 

 

 eProcurementScotl@nd ePS 

www.eprocurementscotland.com 

De eProcurement Scotl@nd (ePS)-service van de Scottish Executive is een eProcurement-service voor de gehele 

Schotse publieke sector, met inbegrip van de centrale overheid, lokale overheden en de National Health Service. 

http://www.procure-it.com/
http://www.bbt.utwente.nl/leerstoelen/bbim
http://www.supply2.gov.uk/
http://www.bipcontracts.com/index.html
http://www.nationalschool.gov.uk/
http://www.cips.org/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/Procurement/PublicProcurement
http://www.eprocurementscotland.com/
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 EU-Supply 

http://www.eu-supply.com 

EU-Supply is een online technologie- en serviceprovider op het gebied van het plaatsen van overheidsopdrachten. 

 

 Government Opportunities Public Procurement Portal 

http://www.govopps.co.uk 

 

 Office of Government Commerce (OGC) 

http://www.ogc.gov.uk/index.asp?id=35 

Deze site is ontwikkeld om bedrijven te helpen de weg te vinden in de aanbestedingsprocedures van de overheid. 

De OGC is een centraal kennisloket op het gebied van aanbestedingen voor de Britse overheid en ontwikkelt het 

strategische kader waarbinnen de overheid opereert. 

 

 OGC Buying Solutions 

http://www.ogcbuyingsolutions.gov.uk/default.asp 

OGCbuying.solutions is een uitvoerende instantie van de Office of Government Commerce binnen het Britse 

Ministerie van Financiën. Deze instantie biedt de gehele publieke sector professionele ondersteuning op het gebied 

van aanbesteding van overheidsopdrachten. 

 

 Public Procurement Research Group (PPRG) 

http://www.nottingham.ac.uk/law/pprg 

School of Law, Faculty of Law and Social Sciences, University of Nottingham. 

 

 SourceUK.net 

http://www.sourceuk.net 

In de SourceUK e-procurement-database zijn aanbieders van producten, diensten en oplossingen opgenomen die 

interessant kunnen zijn voor Britse overheidsorganisaties. 

 

 Tenders Direct 

http://www.tendersdirect.co.uk 

Biedt goede zoekmogelijkheden naar duizenden aanbestedingsdocumenten uit heel Europa, alsmede nieuws en 

wet- en regelgeving op dat gebied. Gebruikers kunnen op specifieke geografische markten of binnen specifieke 

sectoren zoeken naar lopende of oude opdrachten van een bepaalde organisatie of voor bepaalde goederen of 

diensten. 

http://www.eu-supply.com/
http://www.govopps.co.uk/
http://www.ogc.gov.uk/index.asp?id=35
http://www.ogcbuyingsolutions.gov.uk/default.asp
http://www.nottingham.ac.uk/law/pprg
http://www.sourceuk.net/
http://www.tendersdirect.co.uk/
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BIJLAGE 9: Nota over staatssteun 

 

 

Deel A – Juridisch kader en algemeen overzicht 

 

A9.A.1. Wat is staatssteun? 

Volgens artikel 87 van het Verdrag definieert de Europese Unie staatssteun zeer ruim als elke maatregel houdende 

de overdracht van staatsmiddelen welke de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen (zie 

definitie hieronder in § 2) vervalst (of dreigt te vervalsen) voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de 

lidstaten ongunstig beïnvloedt. 

Uitgaande van deze definitie kunnen al meteen een aantal kernelementen worden aangegeven, zoals: 

 overdracht van staatsmiddelen, 

 vervalsen van mededinging, 

 begunstiging van bepaalde ondernemingen (selectiviteit), 

 beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de lidstaten. 

Deze kernelementen vormen de hoofdpunten waarop men moet controleren om na te gaan of er bij een project 

sprake kan zijn van problemen met staatssteun. Met deze elementen als uitgangspunt kunnen wij concluderen dat 

er alleen sprake is van staatssteun indien aan ALLE VIJF onderstaande punten is voldaan (cumulatieve 

voorwaarden): 

1. De maatregel moet voor de ontvanger een voordeel of profijt opleveren dat deze anders niet zou hebben 

gehad (in deze context: de EFRO-steun). 

2. De steun wordt verstrekt door de lidstaat / uit staatsmiddelen (van toepassing in deze context). 

3. De steun dient selectief ten goede te komen aan bepaalde ondernemingen of de productie van bepaalde 

goederen: met ‘onderneming’ wordt bedoeld elke entiteit die zich bezighoudt met economische 

activiteiten (= het op de markt brengen van goederen en diensten), ongeacht de wettelijke status, 

eigendomsstructuur en financieringsvorm van de onderneming. Ook indien een entiteit de goederen of 

diensten kosteloos levert of volledig door de staat wordt gefinancierd, kunnen de staatssteunregels op 

die entiteit van toepassing zijn. De staatssteunregelgeving is derhalve van toepassing op zowel publieke 

als private partners. 

 Niet-economische activiteiten omvatten activiteiten die voortvloeien uit de exclusieve bevoegdheid van de 

staat (zoals de uitgifte van paspoorten), het sociale karakter van de activiteit (zoals onderwijs) en de 

voorwaarden waaronder de goederen en diensten worden geleverd (zoals gezondheidszorg). 

4. De steun moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen: deze voorwaarde wordt veelal als 

overbodig beschouwd met het oog op het voorgaande criterium; als een maatregel een onderneming 

begunstigt, wordt deze immers beschouwd als een maatregel die de mededinging kan dreigen te 

vervalsen. 

5. De maatregel moet het handelsverkeer tussen de lidstaten beïnvloeden: ook hier is de interpretatie weer 

heel ruim, want om aan deze voorwaarde te voldoen, is het al voldoende dat de goederen of diensten 

verhandeld kunnen worden (zonder dat de begunstigde ze überhaupt exporteert). Bovendien is er geen 

minimumdrempel en zijn er dus slechts weinig gevallen waarin de handel tussen lidstaten niet wordt 

beïnvloed. 
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A9.A.2. Wie heeft te maken met staatssteun? 

Een onderneming is een entiteit die zich bezighoudt met economische activiteiten, ongeacht de wettelijke status, 

eigendomsstructuur en financieringsvorm van de onderneming. 

Meer in het bijzonder wordt een onderneming in het kader van mededingingsrecht omschreven als een entiteit die 

een economische activiteit verricht waarbij goederen en diensten worden aangeboden in (feitelijke of mogelijke) 

concurrentie met andere marktpartijen die economische activiteiten verrichten, met het oog op de productie en 

marketing van goederen en diensten in de markt. 

Dit concept van 'onderneming' is zeer ruim en omvat private en publieke ondernemingen. Activiteiten die in het 

kader van wettelijke taken worden verricht, en normaal gesproken door de overheid worden uitgevoerd, vallen niet 

binnen dit ondernemingsconcept, aangezien zij geen handelsdoeleinden dienen en geen handelsprocedures volgen. 

In veel gevallen kunnen lokale overheids- of bestuursorganen echter wél vergelijkbaar met ondernemingen worden 

geacht. 

Bij het beantwoorden van de vraag of er sprake kan zijn van een staatssteunprobleem, is de aard van de 

begunstigde derhalve niet relevant, aangezien zelfs een organisatie zonder winstoogmerk (non-profit) zich kan 

bezighouden met economische activiteiten. Het belangrijkste element is het karakter van de activiteiten die de 

partnerorganisatie en het project met behulp van de overheidsfinanciering willen uitvoeren. 

 

A9.A.3. Hoe moeten we omgaan met staatssteun? 

A9.A.3.1. De zogenaamde 'afwegingstoets' 

De afwegingstoets kan worden toegepast om na te gaan of de steun al dan niet als staatssteun wordt beschouwd. 

Een maatregel wordt beschouwd als staatssteun, indien de vijf in §1 genoemde vragen ALLEMAAL met 'ja' worden 

beantwoord. 

Voor programma’s voor Europese territoriale samenwerking zijn de eerste 2 punten van de lijst echter altijd van 

toepassing. De afwegingstoets beperkt zich dus tot de volgende 3 vragen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Ontvangen begunstigden een 
economisch voordeel? NEE GEEN 

STEUN 
GA VERDER 

 

JA OF ONDUIDELIJK 

2. Is er mogelijk een verstorend effect 
op de mededinging in de EU?  NEE GEEN 

STEUN 
GA VERDER 

JA OF ONDUIDELIJK 

3. Is er mogelijk een verstorend effect 
op de handel tussen lidstaten?  NEE GEEN 

STEUN 
GA VERDER 

JA OF ONDUIDELIJK 
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Indien deze drie vragen allemaal met 'JA' worden beantwoord, kan er een staatssteunprobleem bestaan. In dit 

geval worden er door de Europese Commissie verschillende mogelijkheden aangereikt: 

 

 de steun elimineren; 

 aan de de-minimisvereisten voldoen; 

 ervoor zorgen dat de steunregeling/ad-hoc-steun voldoet aan de algemene groepsvrijstellingsverordening  

 informeel contact opnemen met de Europese Commissie (DG Concurrentie) en de steun officieel 

aanmelden; 

 het risico nemen en gewoon doorgaan. 

 

Indien een lidstaat besluit staatssteun te verlenen, dient dit te worden aangemeld bij de Commissie door middel 

van een strikte procedure zoals omschreven in verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad (gewijzigd bij 

verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004). 

Bepaalde steunmaatregelen die liggen verankerd in het Verdrag (d.w.z. verenigbare staatssteun) ofwel in 

verordeningen van de Commissie (zoals de de-miminisregel en de algemene groepsvrijstellingsverordening) zijn 

echter vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting. 

 

A9.A.3.2. Verenigbare staatssteun 

Lid 2 en 3 van artikel 87 van het EG-Verdrag bepalen dat sommige gevallen verenigbaar zijn met de 

gemeenschappelijke markt (het enige relevante geval met betrekking tot de Structuurfondsen zou kunnen zijn 

steun van sociale aard, die aan individuele verbruikers wordt verleend zonder onderscheid naar de oorsprong van 

de producten) en dat sommige gevallen als daarmee verenigbaar kunnen worden beschouwd: 

(a) steunmaatregelen ter bevordering van de economische ontwikkeling van streken waarin de 

levensstandaard abnormaal laag is of waar een ernstig gebrek aan werkgelegenheid heerst; 

(b) steunmaatregelen om de verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees 

belang te bevorderen of een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen; 

(c) steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van 

bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het 

handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang 

wordt geschaad; 

(d) steunmaatregelen om de cultuur en de instandhouding van het culturele erfgoed te bevorderen, wanneer 

door deze maatregelen de voorwaarden inzake het handelsverkeer en de mededingingsvoorwaarden in 

de Gemeenschap niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad;  

(e) andere soorten van steunmaatregelen aangewezen bij besluit van de Raad, genomen met 

gekwalificeerde meerderheid van stemmen, op voorstel van de Commissie. 

De bepaling onder (c) is de meest relevante uitzondering met betrekking tot de Structuurfondsen en vormt de 

basis voor toegelaten steunmaatregelen voor een aantal doeleinden, waaronder regionale ontwikkeling, 

ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf/kleine en middelgrote ondernemingen, onderzoek en ontwikkeling, 

innovatie en milieubescherming. De voorwaarden waaronder deze steunmaatregelen kunnen worden verleend, zijn 

vastgelegd in de algemene groepsvrijstellingsverordening (zie hieronder). De criteria voor het beoordelen van 

regionale steunmaatregelen zijn samengebracht in de 'Richtsnoeren voor regionale steunmaatregelen 2007-2013'19 

(waarvan een samenvatting wordt gegeven in Factsheet 4 van het Vademecum EU-regels voor staatssteun van de 

Commissie van 30 september 2008). 

                                              
 
 
19 Richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen 2007-2013 (PB C 54, 4.3.2006, pag. 13). 
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De uitgebreide en zich steeds ontwikkelende interpretatie van deze afwijkingen is vervat in het Actieplan 

Staatssteun20. 

 

Overigens heeft de Commissie op grond van bepaling (b) in december 2008 een tijdelijk kader voor staatssteun 

goedgekeurd in verband met de economische crisis.21 Deze maatregelen betreffen enkel aangemelde steun. 

 

A9.A.3.3. De de-minimisregel 

De de-minimisregel stelt een plafond vast; voor staatssteun die beneden dit plafond blijft, geldt dat artikel 87, lid 1 

van het Verdrag niet van toepassing is, zodat de maatregel niet langer vooraf hoeft te worden aangemeld bij de 

Commissie. De regel is gebaseerd op de aanname dat in het overgrote deel van de gevallen kleine bedragen aan 

staatssteun geen invloed hebben op de handel en de mededinging tussen de lidstaten. De de-minimisregel is van 

toepassing op alle sectoren met uitzondering van landbouw en visserij, de kolenindustrie, steunmaatregelen voor 

de aanschaf van vervoermiddelen door wegtransportondernemingen, steunmaatregelen voor export en steun voor 

ondernemingen in moeilijkheden. 

Om in aanmerking te komen voor toepassing van de de-minimisregel, dient de steunmaatregel aan de volgende 

voorwaarden te voldoen: 

 het plafond voor de de-minimisregel is EUR 200.000 (equivalent van de steun in contanten) over een 

periode van drie belastingjaren; 

 het plafond is van toepassing op het totaal aan overheidssteun die kan worden beschouwd als de-

mimimissteun; 

 het plafond is van toepassing op alle soorten steunmaatregelen, ongeacht de vorm daarvan of het 

daarmee beoogde doel; 

 de regeling is uitsluitend van toepassing op 'transparante' vormen van steun, waarmee steunmaatregelen 

worden bedoeld waarvan vooraf het bruto-subsidie-equivalent kan worden vastgesteld zonder dat daarvoor 

een risicobeoordeling nodig is. 

 

A9.A.3.4. Algemene groepsvrijstellingsverordening 

Als onderdeel van een administratieve vereenvoudiging heeft de Commissie de algemene 

groepsvrijstellingsverordening22 ingevoerd, die in augustus 2008 van kracht is geworden en de lidstaten toestaat 

een aantal steunmaatregelen niet bij de Commissie aan te melden. De verordening vormt een consolidatie en 

harmonisatie van de regels die voordien verdeeld waren over vijf verschillende verordeningen (waaronder 

opleidingssteun, steun aan kleine en middelgrote ondernemingen en staatssteun voor milieubescherming) en 

vergroot de staatssteuncategorieën die onder de vrijstelling vallen. 

Het INTERREG IVA-programma 2 Zeeën past het systeem van de algemene groepsvrijstellingsverordening niet toe. 

                                              
 
 
20 Europese Commissie (2005) Actieplan Staatssteun – Minder en beter gerichte staatssteun: een routekaart voor de hervorming van de 
staatssteun, COM (2005) 107 def., Brussel, 7 juni 2005. 
21 Tijdelijke communautaire kaderregeling inzake staatssteun ter stimulering van de toegang tot financiering in de huidige financiële en 
economische crisis, PB C 83/1 van 7 april 2009. 
22 Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008. 
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Deel B – De procedure bij INTERREG IVA 2 Zeeën 

 

A9.B.1. Hoe kan worden vastgesteld of er in een projectvoorstel sprake is van staatssteun? 

A9.B.1.1. STAP 1 – Informatie van en voor de aanvragers 

Tijdens de aanvraagfase geeft elke projectpartner in het aanvraagformulier zijn status aan (publiek, privaat, 

publiekrechtelijke instelling, etc.). Daarnaast dient een bepaald hokje te worden aangevinkt indien er sprake is van 

een onderneming die een economische activiteit verricht waarbij goederen en diensten worden aangeboden in 

(feitelijke of mogelijke) concurrentie met andere partijen in de markt.  

Tijdens de aanvraagfase dient de hoofdpartner ervoor te zorgen dat alle projectpartners speciale aandacht hebben 

besteed aan stap 1 van de procedure en dat de verstrekte informatie juist is.  

In het aanvraagdossier (dat tijdens een projectoproep aan alle projectaanvragers wordt verstrekt) dienen alle 

projectpartners die een economische activiteit uitoefenen in concurrentie met de markt, een bepaald 'formulier 

voor de-minimissteun' in te vullen. Door middel van dit formulier geven de betreffende partners aan hoeveel 

overheidssteun zij in totaal hebben ontvangen over de afgelopen periode van drie belastingjaren. 

Het GTS dient ervoor te zorgen dat projectaanvragers alle informatie ontvangen over de regels en procedures die 

dienen te worden gevolgd om aan de staatssteunvoorschriften te voldoen.  

 

A9.B.1.2. STAP 2 – Beoordeling door het GTS en de lidstaten 

Wanneer een projectvoorstel eenmaal is ingediend bij het GTS, wordt de status van elke partner gecontroleerd. 

Een formele bevestiging van de status van elke partner wordt tevens verstrekt door de lidstaten in het kader van 

de subsidialiteitscontrole. De lidstaten dienen ook te controleren en te bevestigen of een bepaalde partner een 

economische activiteit uitoefent in concurrentie met de markt. Indien dit het geval is, maar de betreffende partner 

deze informatie niet in het aanvraagformulier heeft vermeld, kan het GTS het ingevulde “formulier voor de-

minimissteun” opvragen. 

Als onderdeel van de subsidialiteitscontrole moeten partners die niet aan de de-minimisregel voldoen, het bedrag 

aan gevraagde EFRO-steun verlagen. Indien deze kwestie niet is opgelost voor de vergadering van de Stuurgroep, 

dan wordt het project als onontvankelijk beschouwd. 

Indien een bepaalde projectpartner een economische activiteit uitoefent in concurrentie met de markt, zal het GTS 

de volgende procedure toepassen: 

a) controle van het “formulier voor de-minimissteun”: indien het totaalbedrag aan overheidssteun dat de 

partner de laatste drie belastingjaren heeft ontvangen (met inbegrip van de EFRO-steun en eventuele 

cofinanciering van de overheid als aangegeven in het aanvraagformulier), het plafond van € 200.000 niet 

overstijgt, wordt hier verder niet op ingegaan en wordt de partner geaccepteerd (geen probleem met 

staatssteun); 

b) nadere beoordeling door het GTS: indien uit het “formulier voor de-minimissteun” blijkt dat het plafond 

van € 200.000 is overschreden, zal het GTS trachten vast te stellen of de EFRO-steun en eventuele 

cofinanciering van de overheid als aangegeven in het aanvraagformulier als staatssteun kan worden 

beschouwd. 

In de onder b) omschreven situatie voert het GTS een nadere beoordeling uit door middel van de zogenaamde 

afwegingstoets (zie § 3.1). Indien het antwoord op alle vragen van de afwegingstoets bevestigend is, zal het GTS 

de lidstaten laten weten dat er mogelijk sprake is van een staatssteunprobleem. 

 

A9.B.1.3. STAP 3 – Besluit van de Stuurgroep 

Indien het GTS een mogelijk staatssteunprobleem heeft geconstateerd, zal het GTS daar aandacht aan besteden in 

haar kwaliteitsbeoordeling die aan alle lidstaten wordt toegezonden. Op basis van dat document dienen de 

lidstaten deze kwestie nader te onderzoeken en in hun eigen kwaliteitscontroles hun visie daarop te geven. 

De kwestie zal daarnaast in de Stuurgroepvergadering aan de orde komen wanneer de goedkeuring van het 

betreffende projectvoorstel wordt besproken. De definitieve beslissing over de vraag of er al dan niet sprake is van 
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een staatssteunprobleem, wordt door de Stuurgroep op eigen verantwoordelijkheid genomen en wordt duidelijk 

vermeld in de notulen van de Stuurgroepvergadering. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid van de leden en 

delegaties van de Stuurgroep. Individuele lidstaten blijven echter verantwoordelijk om het nodige te doen in hun 

eigen land. 

 

A9.B.1.4. STAP 4 – Voortdurende projectopvolging 

Omdat de de-minimissteun wordt berekend over een periode van drie jaar, is het mogelijk dat de situatie van een 

partner tijdens de looptijd van het project verandert. Projectpartners moeten het GTS dan ook op de hoogte stellen 

van eventuele veranderingen in hun situatie voor wat betreft de-minimis tijdens de looptijd van het project. De 

eerstelijnscontroleurs moeten ook controleren of projectpartners blijven voldoen aan de de-minimisregel. 

 

A9.B.2. De verantwoordelijkheden van de betrokken partijen 

Tijdens het proces dat in Deel B van deze factsheet wordt beschreven, zijn er verschillende partijen betrokken bij 

de analyse van een eventueel staatssteunprobleem, elk met hun eigen verantwoordelijkheden: 

 Projectpartners 

 (Voor elke projectpartner:) de juiste informatie verstrekken over betrokkenheid bij een economische 

activiteit in concurrentie met de markt; 

 (Voor ondernemingen die zich bezighouden met economische activiteiten:) het correct ingevulde 

“formulier voor de-minimissteun” verstrekken. 

 Hoofdpartners 

 (Voor het gehele project:) ervoor zorgen dat alle door de projectpartners in het aanvraagformulier 

verstrekte informatie correct is. 

 Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat 

 (Voor alle aanvragers:) de juiste/voldoende informatie verstrekken over de de-minimisregel en de te 

volgen procedure; 

 (Voor alle projectpartners:) de in het aanvraagformulier verstrekte informatie controleren; 

 (Voor ondernemingen die zich bezighouden met economische activiteiten:) het “formulier voor de-

minimissteun” controleren; 

 (Indien het de-minimisplafond is overschreden:) nader beoordelen of er sprake is van een 

staatssteunproblemen door middel van de afwegingstoets; 

 (Indien alle antwoorden bij de afwegingstoets bevestigend zijn:) aan de lidstaten berichten dat er 

mogelijk sprake is van een staatssteunprobleem. 

 Lidstaten 

 (Voor alle projectpartners:) controleren of en bevestigen dat de in het aanvraagformulier verstrekte 

informatie juist is, met name voor wat betreft de status van ondernemingen die zich bezighouden met 

economische activiteiten in concurrentie met de markt; 

 (Indien een mogelijk geval van staatssteun is geconstateerd door het GTS:) nader controleren en een 

officieel oordeel geven over de vraag of er sprake is van een staatssteunprobleem. 

 Stuurgroep 

 Definitief beslissen over de vraag of er al dan niet sprake is van een staatssteunprobleem (welke 

beslissing in de notulen van de vergadering moet worden opgenomen).  

 Eerstelijnscontroleurs  

 (Voor alle projectpartners:) controleren of de de-minimisregel blijvend wordt nageleefd. 

 Beheersautoriteit 

 Ervoor zorgen dat de door het programma ingestelde globale procedure door alle betrokken partijen 

binnen de overeengekomen deadlines wordt nageleefd. 
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BIJLAGE 10: Nota over strategische projecten 

 

 

Het INTERREG IV A 2 Zeeën Operationeel Programma bepaalt dat de programma instanties strategische 

grensoverschrijdende projecten moeten identificeren. Dit zijn projecten die essentieel zijn voor het behalen van de 

programmadoelstellingen en die relevant zijn voor het programma in het algemeen. Dergelijke projecten kunnen 

op verschillende manieren worden ontwikkeld. Het Comité van Toezicht identificeerde een aantal thema’s voor 

deze projecten en nodigt partnerschappen uit hun strategisch project in te dienen in een projectoproep. 

Voor deze categorie van projecten gelden dezelfde regels inzake partnerschap dan voor “reguliere projecten”. 

 

 

A10.1. Wanneer indienen? 

 

Tot nu toe is er geen projectoproep uitsluitend voor strategische projecten. De kalender van projectoproepen zoals 

beschikbaar op de programma website is van toepassing. 

 

 

A10.2. Hoe indienen? 

 

Er is geen specifieke procedure voor strategische projecten. Project indieners moeten een standaard 

aanvraagformulier indienen met de intentieverklaringen voor het afsluiten van een projectoproep. Strategische 

projecten kunnen onder elk van de vier prioriteiten worden ingediend. Projecten zullen worden geëvalueerd en er 

zal een score aan toegekend worden volgens de geldende subsidiabiliteits- en selectiecriteria. 

 

Echter, strategische projecten moeten over bepaalde eigenschappen beschikken. Die zijn door het Comité van 

Toezicht bepaald en staan hieronder opgesomd. Gedurende de beoordelingsfase zal bijzondere aandacht 

geschonken worden aan in welke mate projecten over deze eigenschappen beschikken. Uiteindelijk is het de 

verantwoordelijkheid van de Stuurgroep om te beslissen welk project als strategisch wordt beschouwd en welk 

niet. Selectie zal niet alleen worden gebaseerd op het al dan niet voldoen aan deze voorwaarden, maar zal ook 

gebeuren op basis van het nationaal standpunt zoals vertolkt door leden van de Stuurgroep voor wat betreft de 

invloed en het belang van het ingediend project voor die regio en voor het hele 2 Zeeën gebied. 

 

Project indieners hoeven dus geen specifieke acties te ondernemen. 

 

Strategische projecten moeten over volgende eigenschappen beschikken: 

 Een belangrijk thema behandelen: het project pakt één of meer kwesties aan van algemeen belang, richt 

zich op de belangrijkste uitdagingen die het Programma wil aanpakken. 

 Een duidelijke impact hebben in een groot gebied: het geografisch gebied van het project is uitgestrekt 

of de invloedssfeer van het project omvat een groot deel van het 2 Zeeën gebied. 

 Een langetermijn perspectief hebben en tastbare resultaten opleveren: het project richt zich sterk op 

implementatie, en houdt daarbij rekening met vorige en huidige ervaringen om in de toekomst betere 

oplossingen aan te brengen. 

 Een duidelijke maritieme dimensie hebben: het project kan duidelijk verklaren waarom de zee een 

obstakel of kans betekent voor de ontwikkeling van het project. 

 De belangrijkste actoren betrekken: het project wordt sterk gesteund door regionale overheden. Leden 

van het Comité van Toezicht die afkomstig zijn van het gebied waar ook projectpartners van afkomstig 
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zijn of waar de invloedssfeer van het project geldt, zijn ofwel partner in het project of steunen het project 

als gelieerde organisaties. 

 Zorgen voor uitstekende communicatie: al tijdens de fase van indiening is goed nagedacht over- en 

voldoende nadruk gelegd op de communicatie activiteit en het potentieel van het project. De 

communicatie van dit project zal ook de aandacht en het publiek voor het Programma vergroten. 

De beslissing om een project als strategisch te bestempelen is dus de volle verantwoordelijkheid van de 

Stuurgroep. 

 

 

A10.3. EFRO percentage 

 

Het maximum EFRO percentage is 50%. Strategische projecten genieten echter een grotere bekendmaking in de 

activiteiten en evenementen van het Programma en de Programma instanties zullen ook extra ondersteuning 

bieden aan strategische projecten.  
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BIJLAGE 11: Nota over Europese territoriale samenwerking 

 

 

A11.1. Inleiding 

 

Europese territoriale samenwerking wil samenwerking op grensoverschrijdend, transnationaal en interregionaal 

niveau versterken. Het is een aanvulling op de twee andere Europese doelstellingen: convergentie; en regionale 

concurrentiekracht en werkgelegenheid en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale 

Ontwikkeling (EFRO). Het doel is om gemeenschappelijke oplossingen voor partners in verschillende landen te 

bevorderen, op het vlak van stedelijke, rurale en kustontwikkeling, de ontwikkeling van economische relaties en 

het opzetten van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO/MKB). Verder kan samenwerking ook onder meer 

gericht zijn op onderzoek, ontwikkeling, de kennismaatschappij, risicopreventie en integraal waterbeleid. 

 

Op het programmagebied van 2 Zeeën zijn ook verscheidene andere territoriale samenwerkingsprogramma's van 

toepassing, onder meer het Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen Programma en het Vlaanderen-Nederland Programma. 

Deze programma's richten zich ook op thema's zoals economische ontwikkeling, milieu en 

gemeenschapsontwikkeling. De onderlinge afstemming en de uitvoering van gezamenlijke projecten kunnen het 

effect van grensoverschrijdende samenwerking vergroten. Anderzijds richt 2 Zeeën zich in het bijzonder op die 

projecten die tot doel hebben de maritieme grens te overbruggen. De vereiste dat deelnemers afkomstig moeten 

zijn van beide zijden van het Kanaal of de Noordzee onderscheidt dit programma van de andere 

grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's. Het maritieme element is eveneens terug te vinden in het 

Frans-Engels Kanaalprogramma waar 2 Zeeën nog nauwere banden mee onderhoudt omdat ze een 

gemeenschappelijke prioriteit delen (Prioriteit 4 van het 2 Zeeën programma). 

 

Naast de grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma's zijn er drie transnationale programma's, Noordwest-

Europa, Noordzee en Atlantic Area, die het gebied geheel of gedeeltelijk overlappen. De transnationale 

programma's hebben vergelijkbare thema's als het maritieme grensoverschrijdende programma: toegankelijkheid, 

innovatie en duurzame gemeenschappen staan centraal in deze programma's. Deze kwesties worden echter 

beschouwd binnen een groter geografisch kader en over het algemeen hebben deze programma's een meer 

strategische aanpak. Ook worden er in operationele termen andere eisen gesteld aan de samenstelling en het soort 

partnerschap (groter, multilateraal voor de transnationale programma's). 

 

Ten aanzien van het interregionale programma Interreg IV C, tenslotte, geldt dat dit programma zich richt op de 

samenwerking tussen alle regio's in Europa en uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van innovatie, 

kenniseconomie, milieu en risicopreventie organiseert. In de context van het 2 Zeeën programma is echter 

gekozen voor nadruk op uitwisseling van grensoverschrijdende ervaring, terwijl het Interreg IV C programma zich 

richt op regionaal beleid in het algemeen met de nadruk op de beïnvloeding van programma's voor regionaal 

concurrentievermogen. 

 

De Gemeenschappelijke Technische Secretariaten van IV A 2 Zeeën, IV B NWE en IV C zijn alle drie in Rijsel 

gevestigd en hebben dezelfde Beheersautoriteit Région Nord-Pas de Calais. De nabijheid van de drie Secretariaten 

« IV A », « IV B » en « IV C » vormt tevens een meerwaarde voor de ontwikkeling van de projecten in 

samenwerkingszones die elkaar, hoewel ze verschillende thema’s en doelen hebben, ook deels overlappen. De 

Beheersautoriteit wil garant staan bij de partners van het programma, voor een goede opbouw van de 

samenwerking alsook voor het respect voor de eigen identiteit van elk van de programma’s. 
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A11.2. Grensoverschrijdende samenwerking 

 

A11.2.1. Grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen 

In essentie gaat grensoverschrijdende samenwerking om leemtes vullen (“filling the gaps”). Dat gebeurt door 

middel van grensoverschrijdende strategieën inzake ‘analyse en reactie’, die voor elk van de 52 

grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma’s in de EU worden geformuleerd. Deze programma’s willen een 

antwoord bieden op een heel scala aan thema’s, zoals: 

 ondernemerschap bevorderen, in bijzonder de verdere ontwikkeling van KMO’s/MKB, toerisme, cultuur en 

grensoverschrijdende handel; 

 gezamenlijk het beheer van natuurlijke hulpbronnen verbeteren; 

 relaties tussen stedelijke en landelijke gebieden ondersteunen; 

 de toegankelijkheid van transport- en communicatienetwerken verbeteren; 

 een gezamenlijk gebruik van infrastructuur ontwikkelen; 

 samenwerking op het vlak van administratie, werkgelegenheid en gelijke kansen. 

 

Of het nu gaat om gezamenlijk werken aan infrastructuur (bruggen bouwen), aan markten en diensten 

(universiteiten in contact brengen met het bedrijfsleven en klanten) of het wegwerken van culturele of taalkundige 

barrières, grensoverschrijdende samenwerking is net hierop gericht.  

 

A11.2.2. Het INTERREG IV A 2 Zeeën grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma 

Programmagebied 

Het programmagebied beslaat 4 lidstaten (Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland en België-Vlaanderen). Binnen 

dit grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma werken de regio's grenzend aan het zuidelijk deel van de 

Noordzee en het Kanaal samen aan de gezamenlijke ontwikkeling en implementatie van beleid en projecten. Het 

programmagebied beslaat delen van zuidwest, zuidoost en oost Engeland, de regio Nord-Pas de Calais in Frankrijk, 

het westen van Vlaanderen en het zuidwesten van Nederland. 

 

Programma financiering 

Het totaal beschikbare EFRO-budget voor de periode 2007-2013 bedraagt 167 miljoen euro. 

 

Programma prioriteiten 

Het programma is opgebouwd rond drie thematische prioriteiten plus één gemeenschappelijke met het Frans-

Engels Kanaalprogramma: 

Prioriteit 1 richt zich op het ondersteunen van een economisch competitief, aantrekkelijk en toegankelijk gebied, 

waarbij de aandacht voornamelijk gericht zal zijn op de gemeenschappelijke economische activiteiten van de 

subthema’s, waaronder de maritieme economie, de werkgelegenheid en het menselijke kapitaal en de 

toegankelijkheid. 

Prioriteit 2 richt zich op het bevorderen en uitbreiden van een veilige omgeving, waarbij de aandacht voornamelijk 

gericht zal zijn op geïntegreerd kustzonebeheer, de maritieme hulpbronnen, de riviermonden, de natuurlijke, 

technologische en menselijke risico’s, de energie-efficiëntie en de duurzame energiebronnen, landschap en natuur, 

waaronder het natuurlijk erfgoed, watermanagement, afvalbeheer en het verantwoordelijk omgaan met de 

beschikbare hulpbronnen. 

Prioriteit 3 richt zich het verbeteren van de leefkwaliteit, waarbij de aandacht voornamelijk gericht zal zijn op de 

maatschappelijke acceptatie en het welzijn van verschillende groepen in de samenleving, diensten aan de 

bevolking, waaronder mobiliteit en gezondheidsfaciliteiten, onderwijs, training en levenslang leren, het 

gemeenschappelijke erfgoed en cultureel bezit, evenals actieve recreatie. 

Prioriteit 4 richt zich op het promoten van gezamenlijke acties met deelnemers uit het Frans-Engels 

Kanaalprogramma, waarbij de aandacht voornamelijk gericht zal zijn op zaken van gemeenschappelijk belang, in 
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het bijzonder kwesties met betrekking tot de maritieme dimensie met een grensoverschrijdend perspectief, de 

uitwisseling van nuttige werkervaring en netwerkactiviteiten tussen de projecten die onder beide Operationele 

Programma’s vallen. 

 

 

A11.3. Transnationale samenwerking 

 

A11.3.1. Transnationale samenwerking in het algemeen 

De transnationale programma’s geven een belangrijke extra dimensie aan Europees regionaal beleid, en vertrekken 

vanuit een analyse op Europese schaal, met overeengekomen prioriteiten, om uiteindelijk te leiden tot 

gecoördineerde strategische antwoorden.  

Op die manier werken regio’s uit verschillende EU lidstaten samen rond kwesties zoals communicatie assen, de 

aanpak van overstromingen, internationale relaties tussen bedrijven en onderzoek, en het ontwikkelen van meer 

duurzame markten. Volgende thema’s komen onder meer aan bod:  

 Innovatie, in bijzonder netwerken van universiteiten, onderzoeksinstellingen, KMO’s/MKB; 

 Milieu, in bijzonder watervoorraden, rivieren, meren, de zee; 

 Toegankelijkheid, onder meer telecommunicatie, en in bijzonder het vervolledigen van bestaande 

netwerken; 

 Duurzame stedelijke ontwikkeling, in bijzonder polycentrische ontwikkeling.  

Er zijn momenteel 13 transnationale samenwerkingsprogramma’s in de hele EU. 

 

A11.3.2. Het transnationaal INTERREG IVB Noord West Europa programma 

Programmagebied 

Het NWE-gebied omvat 8 landen: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, het Verenigd 

Koninkrijk en Zwitserland. Het doel is om samen te zoeken naar innovatieve mogelijkheden om optimaal gebruik te 

kunnen maken van de aanwezige territoriale waarden en op die manier gezamenlijke uitdagingen te kunnen 

aanpakken. 

 

Programma financiering 

Tussen 2007 en 2013 zal in het kader van het programma meer dan 355 miljoen 

euro EFRO-subsidie worden toegekend aan de meest innovatieve en ambitieuze projecten. 

 

Programma prioriteiten 

Deze samenwerkingsthema's zijn vertaald in vier programmaprioriteiten, die 

gedetailleerd worden toegelicht in het Operationeel Programma: 

 

1 - Optimale benutting van het innovatievermogen 

2 - Beheer van hulpbronnen en risico's 

3 - Verbetering van de connectiviteit 

4 - Versterking van gemeenschappen 

 

 

A11.4. Interregionale samenwerking 

 

A11.4.1. Interregionale samenwerking INTERREG IV C 
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Interregionale samenwerking situeert zich op pan-Europees niveau en omvat alle 27 lidstaten en verder. Het zet 

netwerken van goede praktijken op en stimuleert het uitwisselen van ervaringen tussen succesvolle regio’s. Op die 

manier worden successen voorgesteld, in het belang van andere regio’s die op dat vlak nog verder investeren. 

 

Programmagebied 

Het gebied dat in aanmerking komt voor INTERREG IVC omvat het hele grondgebied van de Europese Unie met 

haar 27 lidstaten, inclusief de eilanden en perifere gebieden. Noorwegen en Zwitserland zijn volwaardige leden van 

het programma en dus omvat het Programma ook hun grondgebied en kunnen organisaties uit die landen 

eveneens deelnemen. Partners uit andere landen kunnen deelnemen aan het Programma op eigen kosten. 

 

Programma financiering 

Voor het INTERREG IV C programma is 302 miljoen euro uit het EFRO beschikbaar om projecten mede te 

financieren. Partners uit Noorwegen en Zwitserland ontvangen cofinanciering uit nationale fondsen. 

 

Programma prioriteiten 

Het INTERREG IV C programma wil EU regio’s doen samenwerken rond twee prioriteiten: innovatie en de 

kenniseconomie enerzijds en milieu en risicopreventie anderzijds. 

 

Prioriteit 1: Innovatie en kenniseconomie 

- innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling; 

- ondernemerschap en KMO’s/MKB; 

- de informatiemaatschappij; 

- werkgelegenheid, menselijk kapitaal en onderwijs. 

 

Prioriteit 2: Milieu en risicopreventie 

- natuurlijke en technologische risico’s, klimaatsverandering; 

- waterbeheer; 

- afvalpreventie en -beheer; 

- biodiversiteit en het behoud van natuurlijk erfgoed; luchtkwaliteit; 

- energie en duurzaam transport; 

- cultureel erfgoed en landschap. 

 

Bronnen: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm 

http://www.interreg4a-2mers.eu/NL/programmeoperationnelNL.html 

http://www.nweurope.eu/nwefiles/file/NL_Guidance_notes_Sep_2009.pdf 

http://www.interreg4c.net/load/3rd_call_application_pack.zip 

http://www.interreg4c.net/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm
http://www.interreg4a-2mers.eu/NL/programmeoperationnelNL.html
http://www.nweurope.eu/nwefiles/file/NL_Guidance_notes_Sep_2009.pdf
http://www.interreg4c.net/load/3rd_call_application_pack.zip
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BIJLAGE 12: Factsheet Inkomsten 

 

 

A12.1. Inleiding 

Met inachtneming van de volgende officiële documenten over inkomstengenererende projecten: 

 Verordening (EG) nr. 1083/2006 artikel 55 

 Verordeningen (EG) nr. 1341/2008 en (EG) nr. 539/2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 

 Revised Guidance Note on article 55 of Regulation (EC) 1083/2006 COCOF 07/0074/09 (niet in het 

Nederlands beschikbaar) 

 Guide to cost-benefit analysis of investment projects (juli 2008) (niet in het Nederlands beschikbaar) 

 Werkdocument 4: Richtsnoeren betreffende de methode voor de uitvoering van de kosten-batenanalyse 

 COCOF 08/0012/02 betreffende projecten die onder de staatssteunregels vallen 

 

Het programma INTERREG IV A 2 Zeeën heeft de onderstaande richtlijnen opgesteld voor de berekening en het 

beheer van door projecten gegenereerde inkomsten. Hierbij heeft ons programma zich gericht op de volgende drie 

basisprincipes van Europese grensoverschrijdende samenwerking: 

 

1. Additionaliteit: het gebruik van EFRO moet een aanvulling vormen op de beschikbare nationale middelen 

om een bepaald doel te bereiken. Als er aanvullende financiële middelen beschikbaar zijn om hetzelfde 

doel te bereiken, mogen EFRO-middelen alleen worden gebruikt om de kloof tussen totale subsidiabele 

kosten en cofinanciering te dichten. 

2. Duurzaamheid: projecten moeten zorgen dat hun outputs en resultaten ten minste vijf jaar na hun 

voltooiing blijven bestaan (artikel 57 van Verordening (EG) 1083/2006). 

3. Geen winst: EFRO-subsidie mag geen financiële winst opleveren voor de begunstigden van een project. 

 

A12.2. Definities 

In artikel 55 van Verordening (EG) 1083/2006 worden inkomstengenererende projecten gedefinieerd als projecten 

die betrekking hebben op een investering in infrastructuur voor het gebruik waarvan de gebruikers een vergoeding 

betalen, of projecten die betrekking hebben op de verkoop of de verhuur van land of gebouwen of de levering van 

diensten tegen betaling. 

 

Daarom kan ervan worden uitgegaan dat bij het berekenen van het totale subsidiabele bedrag een of meer van de 

volgende waarden in aanmerking moet(en) worden genomen: 

- de huidige waarde van de investering en/of 

- de huidige waarde van het/de verkochte of verhuurde land/gebouwen en/of 

- de huidige waarde van de geleverde diensten. 

 

A12.2.1. Kosten van de activiteit (KA) 

Om de verdere uitleg eenvoudiger te maken, noemen we de drie bovenstaande waarden vanaf nu de kosten van 

de activiteit (KA)23. De activiteit kan een of meer van de drie bovenstaande waarden omvatten en kan een 

output opleveren die na afloop van het project een bepaalde tijd blijft bestaan. 

                                              
 
 
23 Deze definitie is opgesteld door het INTERREG IV A 2 Zeeën Programma en komt niet voor in de Europese verordeningen of richtsnoeren 
inzake artikel 55. 
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A12.2.2. Exploitatiekosten (EK) 

Op grond van artikel 57 van Verordening (EG) 1083/2006 moeten projecten zorgen dat hun outputs en resultaten 

ten minste vijf jaar na hun voltooiing blijven bestaan. Om aan deze eis te voldoen, kunnen bepaalde soorten 

projectresultaten inkomsten genereren (bijv. in de vorm van een vergoeding voor het gebruik ervan) om de 

exploitatiekosten te dekken die nodig zijn voor duurzame resultaten. Daarom kunnen we exploitatiekosten 

(EK)24 definiëren als de kosten die nodig zijn om te zorgen dat de projectresultaten na afloop van het project 

blijven bestaan. 

 

A12.2.3. Netto-inkomsten (NI) 

Zowel in Verordening (EG) 1083/2006, als in de “Revised Guidance Note on Article 55 for ERDF and CF of Council 

Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-Generating Project” staat dat de netto-inkomsten die een project 

genereert, moeten worden afgetrokken van de totale subsidiabele kosten. Voor een gegeven project komen de 

netto-inkomsten (NI)25 dus overeen met het verschil tussen de bruto-inkomsten en de exploitatiekosten die 

nodig zijn om te zorgen dat de projectresultaten blijven bestaan. 

 

A12.3. Voor welke projecten is dit relevant? 

Zoals artikel 55 bepaalt, kan het gaan om alle projecten die inkomsten genereren uit het gebruik van de 

investering van het project, uit de verkoop of verhuur van land of gebouwen of uit de levering van een dienst. Bij 

het vaststellen van de netto-inkomsten hoeven echter alleen die inkomsten in aanmerking te worden genomen die 

worden aangemerkt als direct door gebruikers betaalde “cash inflow”. Bij de berekening van de netto-inkomsten 

moeten dus particuliere en overheidsbijdragen en/of financiële baten die niet voortvloeien uit tarieven, 

tolheffingen, vergoedingen, huur of andere soorten bijdragen die rechtstreeks door de gebruikers worden betaald 

buiten beschouwing worden gelaten. 

 

Verder kan een project inkomsten genereren tijdens de implementatie (bijv. het organiseren van een evenement 

waarvoor entree moet worden betaald) of na de afsluiting van het project (bijv. het opzetten van een 

grensoverschrijdende helpdesk die na afsluiting van het project operationeel wordt). Voor elk scenario heeft het 

INTERREG IV A 2 Zeeën Programma een specifieke procedure ontwikkeld om de netto-inkomsten te berekenen en 

af te trekken conform de voorschriften van Verordening (EG) 1083/2006 en de “Revised COCOF Guidance Note”. 

 

A12.4. De aanpak ten aanzien van netto-inkomsten 

A12.4.1. De 'funding gap' 

De “Revised Guidance Note on article 55 for ERDF and CF of Council Regulation (EC) No 1083/2006: Revenue-

Generating Project” is een technisch richtsnoer dat voor inkomstengenererende projecten aangeeft hoe zij hun 

inkomsten moeten opnemen in de berekening van de subsidiabele uitgaven. 

 

Als een project inkomsten genereert in de vorm van direct door gebruikers betaalde “cash inflows”, is de eerste 

stap het berekenen van de netto-inkomsten (NI). Zoals gezegd, komen de netto-inkomsten overeen met het 

verschil tussen de bruto-inkomsten (BI) en de exploitatiekosten (EK) die nodig zijn om te zorgen dat de resultaten 

van het project blijven bestaan: 

 

                                              
 
 
24 Idem – zie opmerking 1. In de “Revised Guidance Note on Article 55” wordt de term ´operating costs´ gebruikt. 
25 Idem – zie opmerking 1. 
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NI = BI – EK 

 

De tweede stap is het berekenen van de 'funding gap' (FG). Dit is het bedrag aan subsidiabele uitgaven dat 

maximaal door het EFRO kan worden gecofinancierd na aftrek van de netto-inkomsten. De 'funding gap' komt dus 

overeen met het verschil tussen de kosten van de activiteit (KA) en de netto-inkomsten (NI): 

 

FG = KA – NI 

 

De derde en laatste stap is het toepassen van het EFRO-percentage voor het project op het nieuwe totale 

subsidiabele bedrag (na aftrek van de netto-inkomsten) om de nieuwe EFRO-subsidie te berekenen. 

 

Ten aanzien van elk van de drie bovengenoemde stappen vereist de Commissie dat er bij de berekening van de 

kosten van de activiteit, de inkomsten en de EFRO-subsidie een disconteringsfactor26 wordt toegepast. Dat is nodig 

om vooraf een schatting te kunnen maken van de waarde van de output van het project (bijv. de waarde van een 

investering) op de datum waarop de inkomsten worden gegenereerd. Daarom moeten ook de waarde van de 

inkomsten en de waarde van de EFRO-subsidie worden verdisconteerd. Wij gaan ervan uit dat het hier een 

minderheid van alle projecten betreft, en dan met name projecten die inkomsten kunnen genereren door het 

gebruik van infrastructuurwerken na afloop van het project. Voor dit soort projecten kan een voorlopige kosten-

batenanalyse noodzakelijk zijn. 

 

A12.4.2. Netto-inkomsten tijdens de implementatie van een project 

Zoals gezegd, kan een project inkomsten genereren tijdens de implementatie ervan, na afsluiting ervan, of beide. 

Als er inkomsten worden gegenereerd tijdens de implementatie van een project, moeten de volgende stappen 

worden gevolgd: 

 

A12.4.2.1. STAP 1 – Berekening van de netto-inkomsten 

De netto-inkomsten moeten worden berekend zoals hierboven is uitgelegd. Indien de inkomsten echter tijdens de 

implementatie van het project worden gegenereerd, geldt naar ons idee dat de kosten van de activiteit (KA) 

overeenkomen met de kosten die in de projectbegroting zijn opgevoerd, terwijl de exploitatiekosten (EK) gelijk zijn 

aan 0, omdat pas na afloop van het project geldt dat de projectresultaten moeten blijven bestaan. Als we de 

volgende formule toepassen: 

 

NI = BI – EK  

 

en wij aannemen dat EK is 0, dan is de uitkomst dat: 

 

NI = BI 

 

Dit betekent dat als er inkomsten worden gegenereerd tijdens de implementatie van het project, de bruto-

inkomsten gelijk zijn aan de netto-inkomsten, omdat de exploitatiekosten 0 zijn. Daarom moeten de bruto-

inkomsten in hun geheel van de totale subsidiabele kosten worden afgetrokken om de 'funding gap' en het nieuwe 

subsidiabele bedrag te bepalen. 

 

                                              
 
 
26 In dit verband wijzen wij erop dat, volgens Werkdocument 4: Richtsnoeren betreffende de methode voor de uitvoering van de kosten-
batenanalyse van de Europese Commissie, een effectief financieel disconteringspercentage van 5% kan worden gebruikt als indicatieve richtlijn, 
maar dat dit door de lidstaten op billijke en transparante wijze mag worden aangepast. 
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Voorbeeld 1 

Een project organiseert een beurs voor het MKB/KMO's. De kosten van de beurs worden volledig opgevoerd in de 

projectbegroting, die voor 50% door het EFRO wordt gefinancierd. Deelnemers moeten entree betalen voor de 

beurs. Een kaartje kost € 5 en het aantal deelnemers wordt geraamd op 1.000. De geraamde bruto-inkomsten zijn 

dan € 5.000. De kosten van de beurs zijn € 100.000.  

 

Om de netto-inkomsten te berekenen, moeten we het verschil berekenen tussen bruto-inkomsten en 

exploitatiekosten. Echter, als we ervan uitgaan dat de kosten van de activiteit (KA) gelijk zijn aan de kosten voor 

de beurs die in de projectbegroting zijn opgevoerd, zijn de exploitatiekosten (EK) gelijk aan 0 (in feite zijn er geen 

extra kosten om te zorgen dat het evenement na afloop van het project blijft bestaan). 

 

Dus:  

NI = BI = € 5.000 

FG = KA – NI = 100.000 – 5.000 = € 95.000 

Nieuwe EFRO = FG*EFRO% = 95.000 * 50% = € 47.500 

 

A12.4.2.2. STAP 2 – Raming in het aanvraagformulier 

Als een project verwacht tijdens de implementatie inkomsten te genereren, dient een raming van het bedrag aan 

inkomsten te worden opgenomen in de begroting van de betrokken projectpartner(s) (hiervoor is een speciale 

budgetlijn beschikbaar in het aanvraagformulier). Via een automatische formule in het aanvraagformulier worden 

de geraamde inkomsten afgetrokken van de totale partner- en projectbegrotingen. 

 

A12.4.2.3. STAP 3 – Rapportage van de netto-inkomsten 

Alle inkomsten die tijdens de implementatie van een project worden gegenereerd, moeten worden gerapporteerd 

in de halfjaarlijkse voortgangsrapporten. De projectpartner die inkomsten genereert, dient ervoor te zorgen dat het 

gerapporteerde bedrag klopt met de werkelijkheid en in de eigen boekhouding wordt opgenomen. De 

eerstelijnscontroleur van de betrokken partners zal controleren of de gerapporteerde inkomsten overeenkomen 

met de opgegeven informatie in het aanvraagformulier. Eventuele extra onvoorziene inkomsten moeten worden 

opgegeven in het voortgangsrapport en afgetrokken van het totale subsidiabele bedrag dat het project ter 

beschikking heeft.  

 

A12.4.3. Netto-inkomsten na afsluiting van een project 

Als er inkomsten worden gegenereerd na afloop van een project, bijvoorbeeld om te zorgen dat de 

projectresultaten blijven bestaan, moeten de volgende stappen worden gevolgd: 

 

A12.4.3.1. STAP 1 – Berekening van de netto-inkomsten 

De netto-inkomsten moeten worden berekend volgens onderstaande formule: 

 

NI = BI – EK  

 

In feite gaan we ervan uit dat het voor de duurzaamheid van bepaalde projectresultaten ten minste vijf jaar na 

afloop van het project nodig kan zijn dat de gebruikers ”cash inflows” betalen. Als dat het geval is, komt de waarde 

van de EK overeen met het bedrag aan exploitatiekosten dat nodig is om te zorgen dat de projectresultaten blijven 

bestaan. 
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A12.4.3.2. STAP 2 – Opstellen van een actieplan 

Omdat het lastig is om vooraf te bepalen welk bedrag aan inkomsten zal worden gegenereerd na afsluiting van een 

project, eist het GTS van betrokken projecten dat zij een actieplan indienen. Hierin moet, vanaf de start van het 

project, een realistische waarde van toekomstige inkomsten en exploitatiekosten worden opgegeven en toegelicht. 

Deze raming dient gebaseerd te zijn op een kosten-batenanalyse van het project en moet zijn berekend op basis 

van de 'funding gap'-methode.  

 

Om het bedrag aan subsidiabele uitgaven vooraf zo goed mogelijk te bepalen, kan het – zoals gezegd – nodig zijn 

om een disconteringsfactor toe te passen op de kosten van de activiteit, op de geraamde bruto-inkomsten en op 

de geraamde exploitatiekosten. 

 

A12.4.3.3. STAP 3 – Aftrekken en regulariseren van de netto-inkomsten 

Het geraamde bedrag aan netto-inkomsten moet worden afgetrokken van het totale subsidiabele bedrag van het 

project en moet door de betrokken projectpartner eenmalig worden opgegeven in het halfjaarlijkse 

voortgangsrapport. 
 

Als de daadwerkelijke netto-inkomsten die in de vijf jaar na de afsluiting van het 

project worden gegenereerd27, afwijken van de oorspronkelijke raming, kan het Programma besluiten 

tot regularisering voordat de definitieve certificering van de uitgaven bij de Europese Commissie wordt ingediend. 

 

A12.4.4. Gedeeltelijk door het project gegenereerde inkomsten 

Indien de inkomsten gedeeltelijk door het project worden gegenereerd, dient slechts het betreffende gedeelte van 

de inkomsten te worden gerapporteerd en van de begroting te worden afgetrokken. Dit geldt voor zowel de 

inkomsten gegenereerd tijdens de implementatie van het project als na afloop van het project. 

 

Voorbeeld 2 

Een project organiseert een expositie van hedendaagse kunst. De kosten van de expositie zijn € 20.000. De 

geraamde inkomsten, afkomstig uit de kaartverkoop aan bezoekers, bedragen € 2.000. Slechts 40% van de kosten 

van de expositie wordt opgevoerd door het project. Daarom dient ook slechts 40% van de inkomsten te worden 

afgetrokken van de begroting. Het project wordt voor 50% door het EFRO gefinancierd. 

 

Dus: 

NI = BI = € 2.000 

FG = KA – NI = (20.000*40%) – (2.000*40%) = € 7.200 

Nieuwe EFRO = FG*EFRO% = 7.200 * 50% = € 3.600 

 

 

                                              
 
 
27 Inkomsten moeten worden bijgehouden tot vijf jaar nadat het project is afgesloten of, indien dat eerder is, tot aan 
de datum van afsluiting van het Operationeel Programma. 
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BIJLAGE 13: Grensgebieden en aangrenzende gebieden 

 

 

 Grensgebieden  Aangrenzende gebieden 

    

FRANKRIJK   NUTS 3 

CODE 

  

  Nord FR301  Somme FR223 

  Pas-de-Calais FR302  Aisne FR221 

    

ENGELAND    

  Norfolk UKH12  Surrey UKJ23 

  Suffolk UKH14  Somerset UKK23 

  Southend-on-Sea UKH31  Wiltshire UKK15 

  Thurrock UKH32  Cambridgeshire UKH12 

  Essex CC UKH33   

  Brighton  and Hove UKJ21   

  East Sussex CC UKJ22   

  West Sussex UKJ24   

  Portsmouth UKJ31   

  Southampton UKJ32   

  Hampshire CC UKJ33   

  Isle of Wight UKJ34   

  Medway Towns UKJ41   

  Kent CC UKJ42   

  Bournemouth and Poole   UKK21   

  Dorset CC UKK22   

  Cornwall and Isles of 

Scilly 

UKK30   

  Plymouth UKK41   

  Torbay UKK42   

  Devon CC UKK43   

     

VLAANDEREN     
  Arr.Antwerpen    BE211  Mechelen   BE212 

    Turnhout   BE213 

  Arr.Brugge   BE251  Diksmuide  BE252 

  Arr.Oostende  BE255  Ieper   BE253 

  Arr.Veurne  BE258  Kortrijk   BE254 

    Roeselare   BE256 

    Tielt  BE257 

  Arr.Eeklo   BE233  Aalst   BE231 

  Arr.Gent   BE234  Dendermonde    BE232 

  Arr.Sint-Niklaas   BE236  Oudenaarde   BE235 

    

NEDERLAND     

  Delft en Westland    NL333  Zuid-Oost Zuid-Holland NL336 

  Groot-Rijnmond   NL335   

  Zeeuwsch-Vlaanderen   NL341   

  Overig Zeeland   NL342   

  West-Nord-Brabant    NL441   
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BIJLAGE 14: Factsheet thematische clusters 

 

 

A14.1. Inleiding 

 

In de eerste helft van 2012, na afsluiting van de 9e projectoproep, was Interreg IVA 2 Zeeën een volgroeid 

programma met 86 goedgekeurde projecten. De meeste goedgekeurde projecten zijn op dit moment in volle gang 

en beginnen de eerste resultaten voor te leggen. Daarom is besloten om in de loop van 2012 van start te gaan met 

de kapitalisatieactiviteiten van het programma. 
 

De kapitalisatie wordt onderverdeeld in: 

1. territoriale kapitalisatie 

2. thematische kapitalisatie 

3. de permanente Programma evaluatie 

 

Het clusterinitiatief valt volledig onder punt 2, thematische kapitalisatie, en is gericht op het consolideren, 

valoriseren en verspreiden van de resultaten van de projecten/netwerken van de huidige programmaperiode 

en het ondersteunen van ontwikkelingsactiviteiten als voorbereiding op de toekomst. 

Organisaties die al dan niet deelnemen aan een 2 Zeeën-project en deskundigheid in huis hebben op het gebied 

van een van de door het 2 Zeeën-programma vastgestelde thema's, kunnen deel uitmaken van een cluster en 

EFRO-begunstigde zijn. 

 

A14.2. Definities en thema's 

 

Het zogenoemde clusterinitiatief is bedoeld om te komen tot strategische samenwerking tussen goedgekeurde 

projecten en eventuele competente/relevante organisaties die niet zijn betrokken bij een 2 Zeeën-project. Het gaat 

hierbij om vergroting en verbreding van de impact van het programma voor het 2 Zeeën-gebied. 
De programma-autoriteiten hebben besloten om de thematische clusters met name toe te spitsen op vier thema’s: 

 Toegepast onderzoek, innovatie en bedrijfsondersteuning  

 Toegankelijkheid van het gebied 

 Sociale inclusie 

 Risicobeheer in het kader van Geïntegreerd Kustzonebeheer (ICZM). 
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Het kapitalisatieproces bestrijkt in principe echter alle hieronder weergegeven 16 thema's die in het 2 Zeeën-

programma aan bod zijn gekomen: 

 

Thematische prioriteit 

(Duurzaam) toerisme 

Toegankelijkheid van het gebied 

Gemeenschappelijk erfgoed 

Onderwijs / taalopleiding 

Energie-efficiëntie en hernieuwbare 

energie 

Ondernemerschap en 

bedrijfsondersteuning  

Geïntegreerd Kustzonebeheer 

Recreatie en sociaal toerisme 

Koolstofarme economie 

Natuur- en landschapsbeheer 

Bevorderen van kennisoverdracht 

Onderzoek en innovatie 

Beheer van natuurlijke hulpbronnen 

Risicobeheer 

Diensten aan de bevolking/ 

Gezondheidszorg 

Sociale inclusie 

 

Clusters kunnen worden ingediend onder prioriteit 1, 2 of 3 van het Operationeel Programma 2 Zeeën. 

 

A14.3. Voorwaarden 

Voorwaarde voor een cluster is dat twee of meer goedgekeurde 2 Zeeën-projecten de handen in elkaar slaan 

rond een bepaald thema om te kapitaliseren op hun resultaten. Dat is het grootste verschil met een regulier 

project. 
Een cluster mag dus niet worden gezien als een vervolg op een goedgekeurd project, omdat een cluster zijn 

bestaansrecht ontleent aan het bundelen van verschillende ervaringen die in het 2 Zeeën-programma zijn 

opgedaan, maar mag ook niet worden gezien als de voorbereidingsfase voor een toekomstig project. Clusters 

moeten vooral de resultaten van de huidige programmaperiode consolideren, valoriseren en verspreiden. 
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Een cluster kan ontwikkelingsactiviteiten ondersteunen (met name in fase 2). Deze activiteiten kunnen dan de 

basis vormen voor toekomstige projecten, maar het voorbereiden van toekomstige projectvoorstellen mag niet 

rechtstreeks worden opgenomen in de activiteiten en de begroting van een cluster. 

 

 

A14.4. Cyclus van een thematische cluster 

 

De cyclus van een thematische cluster bestaat in principe uit twee fasen: 

 Fase 1: consolidatie, valorisatie en verspreiding van de resultaten (verplicht); 

 Fase 2: gezamenlijke toekomstgerichte ontwikkeling (optioneel). 
 

Evenals bij het opzetten van een regulier project in het kader van het 2 Zeeën-programma kan een aanvraag pas 

worden ingediend na een voorbereidingsfase. Die voorbereidingsperiode is nodig om een cluster op te zetten rond 

een gezamenlijk thema, een ‘gezamenlijke clusterwerkgroep’ te vormen, de behaalde resultaten te analyseren en 

het gemeenschappelijke belang te consolideren, en een werkplan op te stellen voor de uitvoering van fase 1 en 2 

(met name in de vorm van een aanvraag voor de cluster). 

 
 

Fase 1: Valorisatie en verspreiding van de behaalde resultaten om te zorgen voor maximale impact op 

programmaniveau 
Eindresultaten: deze fase moet op programmaniveau ten minste het volgende opleveren: 

 een grensoverschrijdend thematisch evenement 

 een thematische publicatie (elektronisch en op papier) 

Bij de ‘eindresultaten’ moeten de huisstijl en redactionele stijl van het programma worden aangehouden conform 

de richtlijnen in het aanvraagdossier. De goedgekeurde clusters zijn zelf verantwoordelijk voor de verspreiding, 

maar zullen worden geholpen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken. 
In het clustervoorstel moeten duidelijke mijlpalen worden afgebakend. 

 

Fase 2: 'Toekomstgerichte ontwikkeling' om synergieën te benutten en een nieuwe stap in de richting van de 

toekomst te zetten. 
Eindresultaten: de exacte ‘eindresultaten’ zullen worden vastgesteld op basis van wat er in fase 1 is ondernomen. 

Activiteiten moeten bijdragen tot het toekomstige ontwikkelingspotentieel binnen het thema. Voorbeelden van 

eindresultaten in deze fase zijn: casestudy’s, baseline-studies en analyses van opties, pilots. 
In het clustervoorstel moeten duidelijke mijlpalen worden afgebakend. 

Hoewel deze fase moet helpen om een basis voor de toekomst te leggen door te zorgen voor concrete outputs die 

relevant zijn voor het gekozen thema, mag het doel van deze fase niet zijn om een nieuw project voor te bereiden. 

Een projectidee of aanvraagformulier mag niet tot de eindresultaten behoren. 

NB: fase 1 is verplicht, fase 2 optioneel. 

 

 

Totale looptijd van een cluster 

De totale looptijd van clusters is maximaal 18 maanden, exclusief de voorbereidingsfase. 
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De uitvoering van de activiteiten van clusters mag uiterlijk lopen tot 30 september 2015. 

 

A14.5. Mogelijke begunstigden 

A14.5.1. Algemene uitgangspunten 

Een thematische cluster moet bestaan uit officiële partners (verplicht) en kan ook geassocieerde partners 

omvatten. 

 

Officiële clusterpartners  

Deze partners ontvangen EFRO. Zij zijn gevestigd in het programmagebied van 2 Zeeën, inclusief het gebied van 

prioriteit 4 (alleen als zij al waren betrokken bij een project dat was goedgekeurd onder prioriteit 4). Zij moeten 

actief deelnemen aan de activiteiten (grensoverschrijdend thematisch evenement en thematische publicatie) en 

een bijdrage leveren aan de outputs en de resultaten van de cluster. Zij moeten zijn vermeld in het 

aanvraagformulier en in het subsidiecontract. 
Het programma dringt erop aan dat de ‘officiële partners’ uit alle vier de lidstaten komen. Als minimum geldt 

echter dat een cluster ten minste moet bestaan uit drie officiële partners die afkomstig zijn uit drie verschillende 

lidstaten en zijn gevestigd in het programmagebied van 2 Zeeën. Een cluster moet ten minste twee officiële 

partners omvatten die hebben deelgenomen aan twee verschillende goedgekeurde 2 Zeeën-projecten, waarvan 

minimaal één officiële partner is gevestigd in het Engelse programmagebied.  
 

Indien het samenwerkingsverband niet alle vier de lidstaten omvat, moeten de resultaten van de cluster in ieder 

geval wel in alle vier de lidstaten worden verspreid. De verplichte outputs moeten in de drie officiële talen van het 

programma worden aangeboden.  
 

Geassocieerde clusterpartners 

Een geassocieerde partner kan iedere relevante organisatie zijn die deskundig is ten aanzien van het thema en 

bereid is om deel te nemen, kennis/resultaten te delen en communicatie- en verspreidingsactiviteiten voor de 

cluster te verrichten. Geassocieerde partners ontvangen geen EFRO uit het 2 Zeeën-programma, maar kunnen wel 

hun reiskosten vergoed krijgen via de voor hen verantwoordelijke officiële partners. Reis- en verblijfkosten van 

geassocieerde partners worden rechtstreeks betaald of vergoed door de officiële partners, die deze kosten 

vervolgens in hun voortgangsrapporten kunnen declareren. Om het auditspoor te vergemakkelijken, wordt sterk 

aanbevolen dat de geassocieerde partner uit hetzelfde land komt als de officiële partner die verantwoordelijk is 

voor de geassocieerde partner. Dit maakt het voor de eerstelijnscontroleur eenvoudiger om een goede controle uit 

te voeren overeenkomstig de nationale regelgeving. Van de geassocieerde partners wordt verwacht dat zij een 

actieve rol spelen, zoals omschreven in de “Verklaring van geassocieerde partner”. 
 

Clusters zijn vrij in de samenstelling van het samenwerkingsverband, maar het programma dringt erop aan om niet 

meer dan 10 officiële partners op te nemen in een cluster. Dit om al te veel complexiteit te vermijden en om de 

middelen te concentreren op de eindresultaten van de cluster. 
 

A14.5.2. Geografische vertegenwoordiging 

De vuistregel is dat organisaties die als officiële partner deelnemen aan een thematische cluster, gevestigd moeten 

zijn in het programmagebied van 2 Zeeën. Clusterpartners mogen ook afkomstig zijn uit het gebied van prioriteit 4, 

mits zij projectpartner(s) zijn/waren van een onder prioriteit 4 goedgekeurd 2 Zeeën-project. In bepaalde 

omstandigheden mogen ook organisaties van buiten het 2 Zeeën-programmagebied deelnemen aan een cluster als 

er sprake is van een duidelijke toegevoegde waarde voor de cluster. In dat geval kunnen deze organisaties als 

geassocieerde partner deelnemen. 
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A14.5.3. Begroting van een cluster 

Indicatief bedrag 

De begroting van de cluster moet samenhangend en goed onderbouwd zijn en in verhouding staan tot de omvang 
van het samenwerkingsverband, de activiteiten en de resultaten. 

Als indicatie voor fase 1 geldt een budget van maximaal € 300.000. 

Als indicatie voor fase 2 geldt eveneens een budget van maximaal € 300.000. 

Bovenstaande maximumbedragen mogen worden overschreden indien de omvang van de cluster en het soort en 

de reikwijdte van de beoogde activiteiten dit rechtvaardigen. 

 

EFRO-percentage 

De EFRO-subsidie bedraagt 100%. 

Bijdragen in natura of gedeelde kosten zijn daarom niet subsidiabel. 

Na indiening en beoordeling van voortgangsrapporten wordt deze subsidie door het programma bij wijze van 

vergoeding aan de officiële partners verstrekt. 

 

Uitsplitsing van het budget 

In fase 1 moet een deel van het budget worden besteed aan de twee verplichte eindresultaten:  
1) organisatie van een grensoverschrijdend thematisch evenement;  

2) totstandkoming van een thematische publicatie.  
 

Beide eindresultaten moeten representatief zijn voor het programmagebied en moeten voldoen aan de specifieke 

programmarichtlijnen ten aanzien van de identiteit van het programma en de minimaal te bereiken doelgroep(en).  
Aanvragers dienen zich ervan bewust te zijn dat het budget voor fase 1 grotendeels op kan gaan aan de 

totstandkoming en verspreiding van deze twee verplichte eindresultaten. 

  

Gezien de verplichte eindresultaten van fase 1 moet er bij de budgetverdeling tussen de partners rekening mee 

worden gehouden dat een klein aantal partners de meeste kosten van deze fase zal dragen.  
 

Subsidiabele periode 

De looptijd van een cluster is 18 maanden vanaf de begindatum van fase 1 zoals aangegeven in het goedgekeurde 

clusteraanvraagformulier. Clusteractiviteiten moeten hoe dan ook uiterlijk 30 september 2015 eindigen. 

De periode waarin kosten subsidiabel zijn, begint op 1 januari 2013. 

De subsidiabele periode eindigt uiterlijk 18 maanden na de begindatum van fase 1 plus drie maanden extra voor 

de administratieve afsluiting. 

De beheer- en coördinatiekosten die in deze extra drie maanden worden gemaakt, zijn subsidiabel.  
Een uitzondering op de algemene regel is dat vertaalkosten die verband houden met de verplichte publicatie en die 

worden gemaakt en betaald in de drie maanden na het einde van fase 1, ook subsidiabel zijn.  
 

 

Budgetlijnen 

In het aanvraagformulier moeten de clusterkosten worden uitgesplitst in vijf verschillende budgetlijnen. Kosten die 

vallen onder personeelskosten (BL1), externe deskundigen en leveranciers (BL3), reis- en verblijfkosten (BL4), 

materiaal (BL5) en validatie van de uitgaven (BL7) zijn subsidiabel. 

Administratiekosten (BL2) en investeringen (BL6) zijn niet subsidiabel. 

 

Alleen officiële partners van een thematische cluster beschikken over een budget en kunnen EFRO aanvragen bij 

het 2 Zeeën-programma. Zoals hieronder uiteengezet in deel c, kunnen geassocieerde partners uitsluitend reis- en 

verblijfkosten (BL4) vergoed krijgen.  
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a. BL1 Personeelskosten 

In het kader van deze budgetlijn kunnen alleen personeelskosten worden gedeclareerd voor personen die direct in 

dienst zijn bij de organisatie van de clusterpartner/hoofdpartner en zijn vermeld in het clusteraanvraagformulier 

(bijv. communicatiemanager, clustercoördinator, enz.). Bij thematische clusters is personeel dat voor het project 

wordt ingezet als bijdrage in natura, niet subsidiabel. 
 

b. BL3 Externe deskundigen en leveranciers  

Kosten voor externe deskundigen en leveranciers van goederen en diensten kunnen worden opgevoerd onder BL3. 

Professionele en onderzoeksactiviteiten in de vorm van bijdragen in natura zijn echter niet subsidiabel onder deze 

budgetlijn. 
 

c. BL4 Reis- en verblijfkosten 

Reiskosten die rechtstreeks betrekking hebben op en noodzakelijk zijn voor de doeltreffende uitvoering van het 

project, zijn subsidiabel onder BL4. De vergoeding is gebaseerd op de zuinigste wijze van vervoer (volgens 

nationale limieten en per dag). Tijdens de voorbereidingsperiode zijn alleen reis- en verblijfkosten subsidiabel.  
 

Geassocieerde partners kunnen geen EFRO ontvangen. Hun reis- en verblijfkosten kunnen echter rechtstreeks 

worden betaald door de voor hen verantwoordelijke officiële partner, of aan hen worden vergoed door de officiële 

partner nadat de reis is betaald. Indien de officiële partner de reis- en verblijfkosten vergoedt, dient de 

geassocieerde partner ervoor te zorgen dat hij voldoet aan alle voor de officiële partner toepasselijke 

communautaire en nationale regelgeving en programmaregels. 
Om problemen met het auditspoor te voorkomen, is het raadzaam dat de officiële partner de reis- en verblijfkosten 

van de geassocieerde partner rechtstreeks betaalt en niet op de een of andere manier terugstort. 

 

d. BL5 Materiaal 

In het kader van deze budgetlijn zijn afschrijfbare en niet-afschrijfbare kosten voor materiaal subsidiabel. Alle 

informatie hierover is te vinden in het hoofdstuk over materiaal in dit handboek, namelijk hoofdstuk 4.3.5. 
 

e. BL7 Externe en interne eerstelijnscontroleur 

In het kader van thematische clusters zijn alle officiële partners verplicht om een eerstelijnscontroleur te hebben. 

In het geval van een gedecentraliseerd eerstelijnscontrolesysteem (Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk) 

mag dit een interne of een externe controleur zijn.  
Bij interne controleurs moet worden aangetoond dat er sprake is van een duidelijke en transparante scheiding van 

functies tussen de afdeling waarvoor de controleur werkt en de afdeling die zich bezighoudt met het 

clustermanagement. 

 

Organisaties die reeds projectpartner zijn van een goedgekeurd 2 Zeeën-project, zullen een eerstelijnscontroleur 

moeten selecteren conform het geldende systeem in hun land en overeenkomstig de toepasselijke 

aanbestedingsregels. Eerstelijnscontroleurs die al waren geselecteerd om de controles uit te voeren voor de 

goedgekeurde 2 Zeeën-projecten, worden niet automatisch ook geselecteerd voor het controleren van de clusters. 

De controleur moet opnieuw door iedere partner worden voorgesteld aan de nationale goedkeuringsinstantie, op 

basis van een door de lidstaat verstrekte vragenlijst/checklist met specifieke selectiecriteria voor onafhankelijkheid, 

deskundigheid en termijnen (zie bijlage 4). 
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Om het auditspoor te vergemakkelijken, wordt het sterk aanbevolen dat de geassocieerde partner en de officiële 

partners in hetzelfde land zijn gevestigd. 
 

 

A14.6. Praktische aspecten van de clusteroproep en selectieproces 

A14.6.1. Indiening van clusters 

 

Clusteroproep 

Van 15 maart t/m 15 november 2013 zal er een doorlopende clusteroproep lopen met de volgende vier deadlines 

voor indiening: 17 mei, 12 juli, 13 september en 15 november. Dit tijdschema is afhankelijk van de 

beschikbaarheid van EFRO-middelen. Als er binnen de eerste deadlines onverwacht veel reacties komen, kan 

worden besloten om de oproep eerder te sluiten. 

 

Deadline 

Op de dag van de betreffende deadline moet uiterlijk om 12.00 uur een aanvraagdossier bij het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat worden ingediend in elektronische en papieren vorm, zoals aangegeven 

in het aanvraagformulier. 

 

Aanvraagdossier 

Dit dient te bestaan uit: 

- Een clusteraanvraagformulier met een uitgebreide beschrijving van de cluster en de activiteiten, de 

eindresultaten en het benodigde budget voor fase 1. Voor fase 2 wordt een beschrijving van de beoogde 

activiteiten, eindresultaten en een begroting verwacht. 

- De OORSPRONKELIJKE ondertekende papieren versie en elektronische versie van de aanvraag moeten 

worden ingediend in het Engels (De tab Summaries_FR_NL van het Aanvraagformulier moet worden 

ingevuld in de talen van het partnerschap).  
- Een intentieverklaring van iedere officiële partner. 

- Een Verklaring van geassocieerde partner (voor iedere geassocieerde partner) waarin wordt aangegeven 

waarom deze bij de cluster is betrokken en welke bijdrage hij levert aan de clusteractiviteiten. 

- Een de-minimis-verklaring (voor partners die een economische activiteit verrichten). 

 

Bijlagen 

De enige bijlagen die mogen worden toegevoegd – naast de hierboven genoemde stukken – zijn een organogram 

en de financiële garantie voor de hoofdpartner. De financiële garantie is alleen vereist als de hoofdpartner een 

non-profitorganisatie (geen publiekrechtelijke instelling) of particuliere onderneming (KMO/MKB) is. 

 

A14.6.2. Selectieproces 

 

Beoordeling van de cluster 

Deze wordt uitsluitend gebaseerd op het clusteraanvraagformulier met bijlagen.  
Denk eraan dat fase 2 optioneel is. Als clusters een fase 2 willen uitvoeren, dient de clusteraanvraag vergezeld te 

gaan van een voorlopig uitvoeringsplan voor fase 2. Het programma geeft hierop een reactie (bij de aanbevelingen 

in de goedkeuringsbrief voor fase 1) om te zorgen dat beter aan de verwachtingen voor fase 2 kan worden 

voldaan. 
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Dit voorlopige uitvoeringsplan voor fase 2 moet aan het einde van fase 1 nader worden ingevuld. De uitgewerkte 

planning van fase 2 wordt vóór de feitelijke uitvoering, beoordeeld door het programma. Bij deze beoordeling 

worden ook de resultaten uit fase 1 meegenomen (28). 
 

Ontvankelijkheidscriteria 

Het aanvraagformulier moet voldoen aan de ontvankelijkheidscriteria van het programma. Aanvragers wordt 

geadviseerd om deze criteria zorgvuldig door te lezen en in aanmerking te nemen bij het invullen van het 

clusteraanvraagformulier. 

Er wordt gelet op de volgende aspecten: 

 

 

1. De OORSPRONKELIJKE ondertekende papieren versie en elektronische versie van de aanvraag zijn 

ingediend in het Engels (De tab Summaries_FR_NL van het Aanvraagformulier moet worden ingevuld in de 

talen van het partnerschap).  
2. Het aanvraagformulier is uiterlijk op de aangegeven deadline ontvangen (15/11/2013); 

3. Het aanvraagformulier is ingediend in het daarvoor bestemde sjabloon van de projectoproep;  

4. De aanvraag omvat hoofdstuk 1, 2, en 3 en deze zijn volledig ingevuld; 

5. Het samenwerkingsverband omvat ten minste één officiële Engelse partner; 

6. Het samenwerkingsverband bestaat uit drie officiële partners van minimaal 2 verschillende goedgekeurde 2 

Zeeën-projecten, afkomstig uit drie verschillende lidstaten en gevestigd in het programmagebied; 

Als een van de drie clusterpartners Frans is, moet deze partner ofwel in het programmagebied van 2 Zeeën 

ofwel in dat van het Frans-Engelse Kanaalprogramma zijn gevestigd indien deze partner deelnam aan een 

goedgekeurd 2 Zeeën-project onder prioriteit 4. 

7. De hoofdpartner is gevestigd in het programmagebied van 2 Zeeën of een aangrenzend gebied, of in het 

programmagebied van het Frans-Engelse Kanaalprogramma indien deze partner deelnam aan een 

goedgekeurd 2 Zeeën-project onder prioriteit 4. Indien de hoofdpartner is gevestigd in een aangrenzend 

gebied, moet ten minste één partner in het programmagebied gevestigd zijn;  
8. Alle officiële partners vragen EFRO-subsidie aan; 

9. De looptijd van de cluster is maximaal 18 maanden, exclusief de voorbereidingsfase; de einddatum is niet 

na 30 september 2015; 

10. Het aanvraagformulier vertoont geen foutmeldingen die een behoorlijke kwaliteitsbeoordeling van het 

project in de weg staan; 

11. De elektronische en papieren versie van het aanvraagformulier zijn identiek; 

12. Het sjabloon van het aanvraagformulier is niet zonder voorafgaande toestemming van het GTS aangepast; 

13. Het aanvraagformulier bevat originele ondertekende intentieverklaringen en de verklaringen van 

geassocieerde partners voor elke partner die bijdraagt aan de cluster; 

14. De originele ondertekende intentieverklaringen worden ingediend in het door het programma beschikbaar 

gestelde sjabloon en zijn niet zonder voorafgaande toestemming van het GTS aangepast; 

15. De originele ondertekende Verklaringen van geassocieerde partners worden ingediend in het door het 

programma beschikbaar gestelde sjabloon en zijn niet zonder voorafgaande toestemming van het GTS 

aangepast; 

                                              
 
 
28 Aanvragers die bij hun oorspronkelijke goedgekeurde aanvraag geen fase 2 hebben ingediend, worden hiertoe aan het einde van fase 1 

alsnog in de gelegenheid gesteld. 
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16. Het aanvraagformulier bevat een originele, geldige solvabiliteitsverklaring voor de hoofdpartner (indien van 

toepassing). 

 

Kwaliteitsbeoordeling 

De kwaliteit van de cluster zal worden getoetst aan de volgende zes criteria: 

 relevantie van de cluster binnen het 2 Zeeën-programma 

 kwaliteit en samenhang van de aanpak 

 kwaliteit van de verwachte resultaten 

 kwaliteit van de resultaten en zichtbaarheid in grensoverschrijdend opzicht 

 kwaliteit van het management 

 kwaliteit van het samenwerkingsverband 

 begroting en financiën 

 

A14.7. Monitoringproces 

A14.7.1. Goedkeuring van de cluster 

Zodra de cluster is goedgekeurd door het 2 Zeeën-programma, wordt er een subsidiecontract getekend tussen 

de hoofdpartner als vertegenwoordiger van het samenwerkingsverband en de Beheersautoriteit (BA) van het 

programma. In dit contract zijn de verplichtingen van het officiële samenwerkingsverband vastgelegd alsmede zijn 

relatie tot het programma. Het subsidiecontract heeft betrekking op fase 1 'Valorisatie en verspreiding' van de 

cluster. Indien er in het kader van de cluster ook een fase 2 wordt ontwikkeld, moet er zodra fase 2 is 

goedgekeurd door het 2 Zeeën-programma, een subsidiecontract nr. 2 worden ondertekend tussen de 

hoofdpartner en de Beheersautoriteit van het programma. Subsidiecontract nr. 2 heeft betrekking op fase 1 én 

fase 2. De hoofdpartner krijgt het vooraf ingevulde sjabloon toegezonden zodra de cluster is goedgekeurd.  
 

Daarnaast moeten alle officiële partners die EFRO ontvangen en alle geassocieerde partners samen een 

partnerschapsovereenkomst tekenen. Deze partnerschapsovereenkomst heeft betrekking op fase 1. Als er in 

het kader van de cluster ook een fase 2 wordt ontwikkeld, moet er door alle officiële en geassocieerde 

partners een partnerschapsovereenkomst nr. 2 worden ondertekend zodra fase 2 is goedgekeurd door 

het 2 Zeeën-programma. Het sjabloon hiervoor wordt door het GTS verstrekt zodra de cluster is goedgekeurd 

door het 2 Zeeën-programma. 
 

Er is geen aanvullende communicatiestrategie nodig. Het communicatieplan is al opgenomen in het 

aanvraagformulier voor de cluster. 
 

A14.7.2. Voortgangsrapport 

De cluster moet aan het einde van iedere fase één voortgangsrapport indienen. 

 

1) Het eerste voortgangsrapport moet aan het einde van fase 1 worden ingediend bij het GTS. Dit 

voortgangsrapport moet ook een aangepast clusteraanvraagformulier omvatten met meer 

gedetailleerde informatie over fase 2 (indien van toepassing).  
2) Het tweede rapport moet worden ingediend aan het einde van fase 2. 

Er kan ook nog een extra financieel verslag worden ingediend voor de drie extra maanden die aan de afsluiting van 

de cluster zijn besteed. De kosten voor beheer en coördinatie die in deze extra drie maanden worden gemaakt, zijn 

subsidiabel. 
Vertaalkosten die verband houden met de verplichte publicatie en die worden gemaakt en betaald in de drie 

maanden na het einde van fase 1, zijn subsidiabel. 
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Denk eraan dat kosten moeten worden gecertificeerd volgens de normale procedure die ook voor reguliere 

projecten geldt. 

 

A14.7.3. Projectwijzigingen 

De gedeclareerde uitgaven mogen niet hoger zijn dan: 

 het totale goedgekeurde projectbudget; 

 het goedgekeurde budget voor iedere afzonderlijke projectpartner; 

 de vastgestelde flexibiliteit voor iedere totale budgetlijn en voor iedere activiteit. De 15% flexibiliteit is ook van 

toepassing op clusters. In het kader van de 'flexibiliteitsregel' mogen projecten enigszins afwijken van de 

begroting in het oorspronkelijke aanvraagformulier (max. 15% per budgetlijn en/of activiteit), mits het totale 

projectbudget en het totale partnerbudget gelijk blijven. 
   

 

Kleinere administratieve wijzigingen dienen door de hoofdpartner zo spoedig mogelijk officieel aan het 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat te worden gemeld. 

Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om: 

 een ander bankrekeningnummer  

 een nieuwe contactpersoon  

 een adreswijziging  

 een andere geassocieerde partner,  
 enz. 

Deze wijzigingen worden gecontroleerd door de Beheersautoriteit / het Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat. 

Gedurende de looptijd van de cluster kunnen er echter geen grote wijzigingen worden aangevraagd 

om het budget aan te passen. Clusters kunnen hun begroting aanpassen aan het einde van fase 1 als zij van 

plan zijn om een fase 2 in te dienen ter goedkeuring. 


