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Voorafgaande nootVoorafgaande nootVoorafgaande nootVoorafgaande noot    
 
De aanvragers dienen hun projectaanvraag in middels het voorziene sjabloon. Projectindieners moeten hun 
project in detail omschrijven, inclusief: 

- beschrijving van alle partnerorganisaties die betrokken zullen worden voor de exploitatie van de 
investering (privaat, publiek, Vlaams of internationaal); 

- concrete types projecten die opgenomen zullen worden in de exploitatie; 
- aantonen van excellentie van het project; 
- hoe het project aansluit bij de doelstellingen van het relanceplan Vlaamse Veerkracht, inclusief 

expliciete koppeling met de aanbevelingen van de relancecomités; 
- two pager executive summary van het project in begrijpelijke taal 

    
Het project moet tevens in lijn zijn met de richtlijnen van de Europese commissie op het vlak van “Do no 
significant harm” zoals beschreven in de “Technical guidance on the application of “do no significant harm” 
under the Recovery and Resilience Facility Regulation”. Deze vereiste wordt opgelegd aan projecten die 
gefinancierd worden in het kader van het Europees herstelplan. Hierbij wordt opgelegd dat gesteunde 
projecten niet mogen leiden tot significante schade aan volgende milieudoelstellingen: 
 

• Beperking van klimaatverandering  

• Aanpassing aan klimaatverandering 

• Duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene hulpbronnen  

• De circulaire economie, met inbegrip van afvalpreventie en recyclage 

• Preventie en beheersing van lucht-, water- of bodemverontreiniging 

• Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 
 
Algemene Europese regelgeving inzake staatssteun, milieu, gelijke kansen, overheidsopdrachten, publiciteit 
en publieke financiering (goed financieel beheer, ‘value for money’, investeringslogica, effectiviteit, legaliteit) 
is steeds van toepassing en prevaleert op de regels opgenomen in deze gids. 
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1. Algemene projectuitvoering1. Algemene projectuitvoering1. Algemene projectuitvoering1. Algemene projectuitvoering    

1.1. Promotor / copromotor1.1. Promotor / copromotor1.1. Promotor / copromotor1.1. Promotor / copromotor    

 
Een project is een samenhangend geheel van activiteiten waarvoor een financiële bijdrage wordt gevraagd 
in het kader van het herstelplan ‘Vlaamse Veerkracht’. 
 
Een project wordt uitgevoerd door een promotor en eventueel copromotor(en). Dit kunnen enkel 
rechtspersonen zijn (publieke of private rechtspersonen). 
 
De promotor is de rechtstreekse verantwoordelijke voor de uitvoering van het project en is enig 
aanspreekpunt met betrekking tot het project. 
 
Copromotoren voeren bepaalde delen van het project uit en kunnen hiervoor de gemaakte kosten inbrengen 
in de financiële rapporteringen (via de promotor) en dus een deel van de subsidie ontvangen (eveneens via 
de promotor). Copromotoren en promotoren kunnen niet in een onderlinge dienstverlenersrelatie staan met 
elkaar (geen onderlinge facturatie mogelijk).1 Copromotoren moeten voorzien zijn in het goedgekeurde 
project. 
 
Europese regelgeving (waaronder milieu, gelijke kansen, overheidsopdrachten, staatssteun, publiciteit en 
publieke financiering) en de bepalingen opgenomen in deze gids zijn van toepassing zowel voor de promotor 
als voor de copromotoren. De promotor verbindt zich door de ondertekening van de projectovereenkomst 
tot naleving van de regels. De promotor en copromotoren sluiten op hun beurt binnen de 30 dagen na 
ondertekening van de projectovereenkomst een samenwerkingsovereenkomst af waarin de wederzijdse 
rechten en plichten bepaald worden. Een kopie van deze overeenkomst moet aan het departement EWI 
worden bezorgd. 

1.2. Projectadministratie1.2. Projectadministratie1.2. Projectadministratie1.2. Projectadministratie    

 
De promotor houdt een overzichtelijke en geordende projectadministratie bij met het oog op: 
 

• een doeltreffende beheersing van de projectkosten; 

• het verschaffen van gedetailleerde en overzichtelijke financiële rapporten; 

• het opstellen van de vereiste inhoudelijke voortgangsrapporten en het eindrapport; 

• een efficiënt verloop van de controles (promotor kan de project-gerelateerde bewijsstukken snel uit het 
algemene klassement halen door middel van een goed identificatiesysteem).  

 
De projectadministratie bevat minimaal het volgende: 
 

- de ondertekende samenwerkingsovereenkomst tussen promotor en copromotoren; 
- alle correspondentie betreffende het project; 
- alle relevante bewijslast (gunningsdossiers, originele facturen en betaalbewijzen, andere boekings- 

en bewijsstukken, bewijzen van gevoerde promotie en publiciteit, arbeidscontracten, loonfiches, 
tijdsregistraties, …); 

 
De documenten worden bewaard in de vorm van originelen of gewaarmerkte kopieën van de originelen, 
dan wel op algemeen aanvaarde gegevensdragers, met inbegrip van elektronische versies van originele 
documenten of documenten waarvan uitsluitend een elektronische versie bestaat. De bewaarde versies 
moeten aan de nationale wettelijke eisen voldoen en er moet voor auditdoeleinden op kunnen worden 
vertrouwd.  

 

 
1
 Gezamenlijk gebruik maken van de dienstverlening van een externe partij of bijvoorbeeld gezamenlijk aankopen van goederen is 
wel mogelijk 
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Alle ondersteunende documenten betreffende het project blijven gedurende tien jaar ter beschikking. De 
periode van tien jaar start vanaf het einde van het jaar waarin het eindsaldo werd betaald.2  

 
Alle uitgaven en ontvangsten met betrekking tot het project worden geboekt conform de boekhoudkundige 
normen. De boekingen gebeuren op aparte rekeningen of zijn op een overzichtelijke manier terug te vinden 
in de boekhouding. De promotor kan een analytische identificatie toepassen of kan het project relateren 
aan de diverse boekingen. 

1.1.1.1.3333. Rapport. Rapport. Rapport. Rapportering en controleering en controleering en controleering en controle    

 
De promotor rapporteert om de 12 maanden over de inhoudelijke en financiële voortgang. Het niet voldoen 
aan de rapportageverplichting, onvolledige of onduidelijke rapporten kunnen leiden tot niet-betaling van 
de gevraagde steun.  
 
Uiterlijk drie maanden na de beëindiging van het project dient de promotor zijn saldoaanvraag en het 
inhoudelijke eindrapport in. Het eindrapport moet een overzicht geven van de projectdoelstellingen, de 
ondernomen acties en vooral de bereikte resultaten. Het moet zodanig zijn opgesteld dat het een apart 
leesbaar document is. De gerapporteerde eindwaarden van de indicatoren moeten voldoende worden 
toegelicht (eventueel via aparte bijlage) zodat de correctheid van de gegevens kan beoordeeld worden. 
 
De promotor rapporteert de gemaakte en betaalde kosten per e-mail en bezorgt de bewijsstukken. De 
promotor is verantwoordelijk voor het verzamelen van de bewijsstukken en het indienen van de kosten 
gemaakt door hem zelf en de eventuele copromotoren3. De copromotor levert tijdig de nodige input aan de 
promotor wat betreft de financiële en inhoudelijke rapportering. De promotor geeft bij het indienen van de 
kosten aan wie de kost gemaakt heeft (om de bepaling van de exacte subsidie per partner mogelijk te 
maken). 
 
Na het uitvoeren van de nodige administratieve controles, wordt de betaling uitgevoerd op rekening van de 
promotor. In geval van ontbrekende bewijsstukken of onduidelijkheden vraagt de dossierbehandelaar 
bijkomende inlichtingen op bij de promotor. Hierdoor wordt de behandelingstermijn onderbroken. De 
behandeling van de rapporten gebeurt op basis van het totaaloverzicht van de kostendetaillering en niet 
op basis van de afzonderlijke kostendetaillering per projectpartner (het departement EWI beperkt dus niet 
de ingediende bedragen per partner tot de initieel voorziene kosten per partner, maar bewaakt enkel de 
totalen over de partners heen).  
 
De steun wordt als één bedrag gestort op de rekening van de promotor en niet opgesplitst per 
projectpartner. De promotor moet bijgevolg het deel van de subsidie bestemd voor de copromotor bepalen 
en binnen de 30 dagen doorstorten, behoudens anders overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst 
tussen promotor en copromotor. 
 
Het project kan op elk moment geselecteerd worden voor een controle ter plaatse. Controles zijn mogelijk 
door verschillende instanties, zoals de Auditautoriteit, de Europese Commissie en het Rekenhof. 
 
De promotor is verplicht alle medewerking te verlenen aan controle van het project door de bevoegde 
instanties. Deze hebben het recht om (onaangekondigd) ter plaatse de rechtmatige besteding van de subsidie 
te controleren, de administratie in te zien en daarvan kopieën te maken. De promotor en copromotoren 
verlenen daarom het toegangsrecht aan de betrokken instanties en hun vertegenwoordigers. De promotor 
draagt er ook zorg voor dat die onderdelen van het project die zijn ondergebracht bij de copromotoren, of 
uitbesteed zijn aan derden, op gelijkaardige manier kunnen worden gecontroleerd. 
 

 
2 Deze bepalingen doen evenwel geen afbreuk aan de voorschriften voor bewaren van documenten in geval van staatssteun. 
3 In het geval het een project betreft met deelnemende bedrijven waarbij deze bedrijven zelf ook projectuitgaven maken, dan is het de 
promotor die deze uitgaven verzamelt en indient. De deelnemende bedrijven worden in dit geval niet als individuele copromotoren 
opgenomen aangezien dit technisch niet mogelijk is. Indien zij zelf ook een deel van de uitgaven financieren dan worden deelnemende 
bedrijven via globale vermelding in het financieringsplan opgenomen als cofinancierder in het project. 
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Niet-subsidiabele uitgaven die naar aanleiding van een controle geschrapt worden, kunnen nog vervangen 
worden door andere wel subsidiabele projectuitgaven.  

1.1.1.1.7777. . . . Terugvordering van steunTerugvordering van steunTerugvordering van steunTerugvordering van steun    

 
Het departement EWI kan beslissen de steun geheel of gedeeltelijk terug te vorderen in volgende gevallen: 
 

- onregelmatigheden, inclusief faillissementen; 
- project is niet gestart binnen de zes maanden na goedkeuring (deze termijn kan worden verlengd 

door het departement EWI mits motivering); 
- promotor/copromotor handelt niet overeenkomstig de geldende Europese, nationale en regionale 

wet- en regelgeving, de projectovereenkomst of andere bepalingen ten aanzien van het programma; 
- de realisatie en voortgang van het project verloopt niet overeenkomstig het projectvoorstel (niet 

realiseren doelstellingen, inhoudelijke en/of financiële afwijkingen). 
 
Een terugvordering kan gebeuren via aanpassing van het nog verschuldigde saldo of via effectieve opdracht 
tot terugvordering. 
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2. Algemene subsidiabiliteitsregels2. Algemene subsidiabiliteitsregels2. Algemene subsidiabiliteitsregels2. Algemene subsidiabiliteitsregels    
 
Belangrijke vBelangrijke vBelangrijke vBelangrijke voorafgaande nootoorafgaande nootoorafgaande nootoorafgaande noot    
 
Indien de staatssteunregels van toepassing zijn op het project, kunnen mogelijks afwijkende 
subsidiabiliteitsregels gelden.  

2.1. Algemene regels2.1. Algemene regels2.1. Algemene regels2.1. Algemene regels    

 
De subsidie vanuit Vlaamse Veerkracht betreft een éénmalige subsidie. Om de duurzaamheid van deze 
investering te waarborgen, moet projectaanvragers aangeven op welke manier het project gefinancierd zal 
worden na het aflopen van de subsidie. 
 
Enkel uitgaven in overeenstemming met de bepalingen van de Europese regelgeving, met Verordeningen 
betreffende de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht in het bijzonder, en die voldoen aan de 
subsidiabiliteitsregels van het programma komen in aanmerking voor steun. Dit betekent onder meer dat 
recurrente uitgaven in de regel niet worden aanvaard. Projectindieners worden daarom aangemoedigd om 
de subsidie aan te wenden voor kapitaaluitgaven (CAPEX) en niet voor operationele uitgaven (OPEX). 
Operationele kosten kunnen in aanmerking worden genomen, voor zover duidelijk beperkt in de tijd. 
Recurrente operationele uitgaven kunnen slechts worden aanvaard voor zover kan worden geduid op welke 
manier ze na het stopzetten van de subsidie zullen worden gefinancierd. 
 
Enkel daadwerkelijk door de projectpartner gemaakte en betaalde uitgaven zijn subsidiabel. De enige 
uitzondering hierop worden gevormd door kosten die via een forfaitair bedrag of forfaitair percentage 
worden gedeclareerd. 
 
Alle ingediende kosten, met uitzondering van forfaitaire kosten, moeten rechtstreeks en aantoonbaar 
bijdragen tot de realisatie van het project. De uitgaven vloeien voort uit een goed beheer van de middelen 
en betreffen verantwoorde uitgaven. De ingediende kosten mogen op geen enkele wijze dubbel 
gesubsidieerd of overgefinancierd worden.  
 
Enkel uitgaven gemaakt in het kader van het goedgekeurde project kunnen worden ingediend. Uit de factuur 
dient duidelijk opgemaakt te kunnen worden welke uitgaven betrekking hebben op het project. Indien het 
gedeclareerde bedrag niet ondubbelzinnig uit de factuur kan worden gehaald dient de projectpartner een 
gepaste en degelijk gemotiveerde verdeelsleutel te ramen en toe te passen. 
 
De door de promotor gedane projectuitgaven worden gestaafd met facturen of bewijsstukken met 
gelijkwaardige bewijskracht. Betalingsbewijzen moeten niet worden aangeleverd, maar er wordt op gewezen 
dat uitgaven op het moment van indiening ook daadwerkelijk betaald moeten zijn.4 Dit zal tijdens de 
controle van de uitgaven steekproefsgewijs worden gecontroleerd. De uiterste datum van betaling valt 3 
maanden na afleveren van de saldoaanvraag en het inhoudelijke eindrapport van het project.  
 
Als de wet op de overheidsopdrachten van toepassing was voor de gemaakte uitgave, dan moeten alle 
relevante gunningsstukken worden bezorgd. Een kopie van de publicatie van de aankondiging van 
werken/diensten/leveringen, het bestek (algemeen deel), het proces-verbaal van de opening, het 
gunningsverslag, de gunningsbeslissing, de toewijzingsbrief, de overeenkomst en de eindafrekening (bij 
aanvraag saldo) moeten minimaal bij de bewijsstukken van de financiële rapportering gevoegd zijn. De 
subsidie kan niet volledig worden uitbetaald, als de gunning niet gebeurde conform de wet op de 
overheidsopdrachten. In dat geval wordt er een financiële correctie uitgevoerd, die naargelang de ernst van 
inbreuk kan oplopen tot 100%.5 
 

 
4 Betaling aan leverancier of in uitzonderlijke gevallen op een geblokkeerde rekening 

5 Dit geldt niet indien de markt vrijwillig geraadpleegd wordt (‘als goede huisvader’) 
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Enkel de uitgaven, zoals vermeld in het goedgekeurde project, ingedeeld in verschillende kostenrubrieken 
(investeringen, personeel, werking, overhead, externe prestatie, promotie en publiciteit) en subrubrieken 
komen voor subsidie in aanmerking.  
 
Om het onderscheid tussen werkings- en investeringsprojecten te maken, moet gekeken worden naar de 
hoofddoelstelling van het project. Het kostenplaatje kan ook een duidelijke indicatie geven. Als het project 
hoofdzakelijk uit investeringen bestaat (> 50% van de voorziene kosten) dan betreft het een investerings- 
of infrastructuurproject. Als het project daarentegen hoofdzakelijk uit andere kosten bestaat (personeel, 
werking, overhead, externe prestaties en/of promotie) dan betreft het een werkingsproject (beperkte 
investeringskosten zijn uiteraard mogelijk). Projecten waar dit onderscheid niet kan worden gemaakt (bv. 
50% investeringen en 50% personeelskosten) moeten individueel worden beoordeeld. 
 
Kosten die niet expliciet binnen een goedgekeurde subrubriek voorzien werden, zijn enkel aanvaardbaar 
indien zij passen binnen de subrubriek, beperkt in bedrag zijn en duidelijk gelinkt zijn aan het project. 
Grotere bedragen die initieel niet voorzien waren en die veeleer te beschouwen zijn als extra uitgaven in 
functie van extra projectactiviteiten, zijn niet aanvaardbaar. 
 
Als de promotor bij het indienen van de kosten afwijkt van de goedgekeurde voorziene uitgaven per 
kostenrubriek, dan kan de dossierbehandelaar beslissen een beperkte afwijking toe te staan. Concreet kan 
de dossierbehandelaar per rubriek tot maximaal 10% meer uitgaven aanvaarden dan initieel goedgekeurd. 
Belangrijke uitzondering: de 10%-regel mag niet worden toegepast op de rubrieken personeel en overhead. 
Na controle kunnen de aanvaarde subsidiabele uitgaven maximaal 10% hoger zijn dan de bij goedkeuring 
voorziene uitgaven. De steun kan in geen geval hoger zijn dan de initieel goedgekeurde steun. 
 
Als er minder wordt bewezen dan de voorziene totale uitgaven, wordt het goedgekeurde percentage 
toegepast op de lagere subsidiabele uitgaven, waardoor de uitbetaalde steun minder zal zijn dan voorzien. 
In geval van inkomsten moet de promotor de totale uitgaven zoals voorzien vóór verwerking van de 
inkomsten bewijzen. 
 
Het wordt aangeraden om alle uitgaven gemaakt in het kader van het project in te dienen, ook al werd het 
maximum van de goedgekeurde uitgaven en steun al bereikt.  

2.2. Niet2.2. Niet2.2. Niet2.2. Niet----subsidiabele uitgavensubsidiabele uitgavensubsidiabele uitgavensubsidiabele uitgaven    

 
Volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidiëring: 
 
- Uitgaven voor reguliere overheidstaken; 
- Financiële kosten (debetrente, intresten op kredieten, bankkosten, ….), 
- Boetes, financiële sancties en gerechtskosten; 
- Uitgaven voor de aankoop van niet-bebouwde en bebouwde grond voor meer dan 10% van de totale 

subsidiabele projectuitgaven (of voor meer dan 15% ingeval van verwaarloosde gebieden en voormalige 
industriezones met gebouwen); 

- Terugvorderbare BTW; 
- Facturatie tussen promotor en copromotoren in onderling dienstverlenersverband; 
- Heffingen en belastingen (met uitzondering van niet-terugvorderbare BTW); 
- Uitgaven voor huisvesting (m.u.v. investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie in sociale 

huisvesting); 
- Presentiegelden, zitpenningen e.d.; 
- Uitgaven niet gebaseerd op daadwerkelijke leveringen of prestaties in het kader van het project;  
- Uitgaven van projecten die fysiek voltooid zijn of volledig werden uitgevoerd vóór indiening van het 

projectvoorstel; 
- Bijdrage in natura (uitgaven niet gemaakt en betaald door promotor/copromotor); 
- Voorbereidingskosten; 
- Kunstwerken en gages van kunstenaars; 
- Vrijwilligersvergoedingen en andere kosten van vrijwilligers; 
- Wedstrijdprijzen; 
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- Immateriële investeringen (bv. patenten, goodwill, know how); 
- Uitgaven voor de ontmanteling van kerncentrales. 

2.3. Termijnen 2.3. Termijnen 2.3. Termijnen 2.3. Termijnen     

    
Programmatermijnen 
 
Begindatum:  01/02/2020: een uitgave komt niet voor financiering in aanmerking als zij 

daadwerkelijk door de eindbegunstigde is gedaan en betaald vóór de begindatum 
van het programma. 

 
Einddatum:  28/02/2026: een uitgave komt niet voor financiering in aanmerking als zij 

daadwerkelijk door de eindbegunstigde is betaald ná de einddatum van het 
programma. 

 
Projecttermijnen 
 
Bij de goedkeuring van elk individueel project, wordt er een projectperiode bepaald (start- en einddatum). 
De factuurdata van ingediende facturen moeten altijd binnen de projectperiode plus 1 maand vallen (d.w.z. 
tussen startdatum en einddatum plus 1 maand6), betaaldata van ingediende facturen binnen de 
projectperiode plus drie maanden en uiterlijk 28/02/2026.  
 
Voor werkingsprojecten geldt bovendien dat de geleverde prestaties (met uitzondering van levering van 
goederen) binnen de projectperiode moeten vallen.  
 

Startdatum project Startdatum project Startdatum project Startdatum project                    Einddatum projectEinddatum projectEinddatum projectEinddatum project     

    FACTUURDATUM     1 maand   

   BETAALDATUM     3 maanden   
 
Termijn voor verkoop- of bestemmingswijziging 
 
De bijdrage voor een project dat investeringen omvat, wordt pro rata terugbetaald als binnen vijf jaar na 
eindbetaling aan de promotor één of meer van onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 

a) beëindiging of verplaatsing buiten het programmagebied;  

b) verandering van eigenaar waardoor een onrechtmatig voordeel ontstaat (bv. verkoop met winst);  

c) substantiële verandering in de aard, de doelstellingen of de uitvoeringsvoorwaarden waardoor de 
oorspronkelijke projectdoelstellingen worden ondermijnd (bv. uitoefening van andere activiteiten). 

 
De promotor stelt het departement EWI meteen schriftelijk op de hoogte van dergelijke wijzigingen. 

2.4. Vereenvoudigde kostenopties2.4. Vereenvoudigde kostenopties2.4. Vereenvoudigde kostenopties2.4. Vereenvoudigde kostenopties    

 
Het departement EWI kan de mogelijkheid toestaan om te werken met een forfaitair percentage van 
maximaal 40 procent op de subsidiabele personeelskosten om alle overige subsidiabele kosten (inclusief 
overhead) te dekken. De promotor maakt het projectvoorstel op inclusief een gedetailleerde raming van de 
uitgaven7. Het departement EWI zal de mogelijkheid voor het gebruik van een forfait pas aan de promotor 
voorstellen nadat het gedetailleerde projectvoorstel is ingediend en onderzocht8. 
 

 

6 Laatste dag van de maand wordt laatste dag van de volgende maand, bv. 25/2 => 25/3 => 25/4 maar 28/2 => 31/3 => 30/4 
7 De gedetailleerde kostenraming is indicatief en wordt gehanteerd in het kader van de projectgoedkeuring, niet in het kader van de 
behandeling van de uitgaven. 
8 De keuze voor al dan niet gebruik van het forfait kan enkel nog worden gewijzigd indien nog geen uitgaven werden aanvaard. 
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Bewijslast 

• In het kader van de rapportering moeten geen bewijsstukken worden ingediend, het forfait wordt 
toegestaan aan het percentage goedgekeurd in de laatste projectdefinitie. Ook in het geval van 
controle ter plaatse dient de promotor geen bewijsstukken voor te leggen. 

• Het voorziene forfaitaire percentage wordt per rapport toegepast op de aanvaarde 
personeelskosten. 

• Het forfaitaire karakter impliceert niet dat onderliggende van toepassing zijnde regelgeving (bv. 
overheidsopdrachten) niet meer geldt, enkel de bewijslast verdwijnt. 
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3. Subsidiabiliteitsregels kostenrubrieken3. Subsidiabiliteitsregels kostenrubrieken3. Subsidiabiliteitsregels kostenrubrieken3. Subsidiabiliteitsregels kostenrubrieken    
 

Belangrijk: indien de staatssteunregels op het project van toepassing zijn, kunnen afwijkende 
subsidiabiliteitsregels gelden. 

3.1. Rubriek Investeringen3.1. Rubriek Investeringen3.1. Rubriek Investeringen3.1. Rubriek Investeringen    

 
De rubriek Investeringen omvat volgende deelrubrieken: 
 

- Aankoop van gebouwen 
- Aankoop van grond of zakelijke rechten 
- Bouwwerken 
- Installaties, machines en uitrusting 
- Meubilair en inrichting 
- Rollend materieel 

 
3.1.1. Aankoop van gebouwen 
 
De aankoop van gebouwen is subsidiabel indien er een rechtstreeks verband bestaat tussen de aankoop en 
de projectdoelstellingen.  
 
Het gebouw wordt tijdens een vastgestelde periode voor een vastgestelde bestemming gebruikt. Deze 
periode wordt minimaal vastgesteld op 5 jaar en begint te lopen vanaf betaling van het eindsaldo. Het 
departement EWI kan een langere periode vaststellen. 
 
Het bedrag van de aankoop mag niet meer dan 25% boven de schattingswaarde liggen, indien nodig zal het 
bedrag van de aankoop hiertoe worden beperkt. 
 
Indien in de aankoopakte en/of schattingsverslag ook melding wordt gemaakt van een bijhorend perceel 
grond, moet erover gewaakt worden dat de 10%-regel inzake grond (zie lager) wordt nageleefd en dat de 
grond in betreffende deelrubriek werd opgenomen. 
 
Bewijslast 

• Een schattingsverslag van een onafhankelijke bevoegde taxateur of een bevoegde officiële 
instantie waarin de marktwaarde wordt vastgesteld.  

• De notariële aankoopakte met datum en handtekeningen. 

• Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing. 

• De notariële kosten inzake de aankoop (provisie-, registratie- en aktekosten en rechten) zijn 
eveneens subsidiabel binnen de rubriek investeringen. 

 
3.1.2. Aankoop van grond of zakelijke rechten 
 
Aankoop van grond 
 
De aankoop van grond komt voor maximaal 10% van de totale subsidiabele uitgaven in aanmerking 
(maximaal 15% ingeval van verwaarloosde gebieden en voormalige industriezones met gebouwen). 
Uitzonderingen zijn enkel mogelijk in gemotiveerde en uitzonderlijke gevallen voor acties inzake 
milieubehoud.  
 
Het verkrijgen van grond of de aankoop van een gebouw met het oog op het slopen ervan, worden 
gelijkgesteld met de aankoop van grond. 

 
Er moet een rechtstreeks verband bestaan tussen de aankoop van de grond (of gelijkgesteld) en de 
projectdoelstellingen.  
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De beperking tot de 10%-regel inzake grond moet in principe gebeurd zijn bij de projectgoedkeuring door 
het departement EWI. Indien niet, zal de dossierbehandelaar de beperking zelf toepassen bij de behandeling 
van de rapporten. 
 
Het bedrag van de aankoop mag niet meer dan 25% boven de schattingswaarde liggen, indien nodig zal het 
bedrag van de aankoop hiertoe worden beperkt. 
 
Als binnen één project meerdere grondaankopen worden verricht, geldt de 10%-regel per locatie. 
 
Bewijslast 

• Een schattingsverslag van een onafhankelijke bevoegde taxateur of een bevoegde officiële instantie 
bepaalt de marktwaarde.  

• De notariële aankoopakte met datum en handtekeningen. 

• Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing. 

• De notariële kosten inzake de aankoop (provisie-, registratie- en aktekosten en rechten) zijn 
subsidiabel. 

 
Zakelijke rechten 
 
Kosten met betrekking tot zakelijke rechten zoals erfpacht, opstal en vruchtgebruik gerelateerd aan de 
uitvoering van het project en betaald tijdens de projectperiode zijn subsidiabel.  
 
Deze kosten komen voor maximaal 10% van de totale subsidiabele projectkosten in aanmerking voor steun 
voor zover er een rechtstreeks verband bestaat tussen deze kosten en de projectdoelstellingen. 
 
Bewijslast  
 

• De overeenkomst betreffende het zakelijk recht met vermelding van het te betalen bedrag 

• Het bewijs van betaling 
 
10%-regel: voorbeeld 
 

10%10%10%10%----regelregelregelregel    bv. voor grondbv. voor grondbv. voor grondbv. voor grond::::        grondgrondgrondgrond    = andere projectuitgaven = andere projectuitgaven = andere projectuitgaven = andere projectuitgaven ::::    9999    
 

Grond: 100.000 euro (25%) 
Andere projectuitgaven: 300.000 euro (75%) 
Totale uitgaven: 400.000 euro (100%) 

 
Grond bedraagt 25% en moet beperkt worden tot:  300.000 : 9 = 33.333 euro  
 

Grond: 33.333 euro (10%) 
Andere projectkosten: 300.000 euro (90%) 
Totaal: 333.333 euro (100%) 

 
3.1.3. Bouwwerken 
 
De oprichting van gebouwen en bouw- en verbouwingswerken zijn subsidiabel als er een rechtstreeks 
verband bestaat met de projectdoelstellingen.  
 
Uitgaven in het kader van huisvesting zijn niet subsidiabel, met uitzondering van investeringen in energie-
efficiëntie en hernieuwbare energie in het kader van sociale huisvesting.  
 
Als grond (of gebouw) waar de bouwwerken worden verricht geen eigendom is van de promotor, dan is een 
aankoop, onteigening, erfpachtovereenkomst, recht van opstal, concessieovereenkomst, … nodig. Indien dit 
niet gefinaliseerd werd voor de start van de werken en de indiening van de kosten, dan is minstens een 
getekende intentieverklaring nodig. 
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Bewijslast 
 

• Het aannemingscontract en alle latere contractwijzigingen. 

• Facturen en vorderingsstaten. Wettelijke herzieningen kunnen worden aanvaard. Meerkosten of 
bijkomende werken vallen niet onder deze herzieningen. Het onvoorziene en noodzakelijke karakter 
van meerwerken zal altijd verantwoord moeten worden. 

• De nodige vergunningen voor de bouwwerken. 

• Het bewijs van eigendom, zakelijk recht of intentieverklaring voor grond/gebouw waar werken 
worden uitgevoerd. 

• Bewijslast inzake wetgeving overheidsopdrachten indien van toepassing.  

• Gemotiveerde verdeelsleutel indien niet de totaliteit van de vorderingsstaat in aanmerking komt 
binnen het project. 

• In geval van een investeringsproject moet de eindvorderingsstaat/eindafrekening worden 
aangeleverd. De eindafrekening geeft een duidelijk overzicht van herzieningen, meer- en minwerken, 
verrekeningen als gevolg van aanvullende werken, enz. Indien bepaalde stukken niet of niet op korte 
termijn kunnen worden aangeleverd, moet de promotor dit motiveren. 

 
3.1.4. Installaties, machines en uitrusting, meubilair en inrichting, rollend materieel 
 
De aanschafwaarde van installaties, machines en uitrusting, meubilair en inrichting alsook rollend materieel 
is subsidiabel als investeringskost op voorwaarde dat er een rechtstreeks verband bestaat met de 
projectdoelstellingen en noodzakelijk is voor de realisatie ervan9. Indien het materieel van onrechtstreekse 
en/of ondersteunende aard is, zal enkel de afschrijving ervan subsidiabel zijn en onder de rubriek overhead 
vallen.  
 
Doorverkoop van een goed dat tijdens de projectperiode is aangeschaft en gesubsidieerd, geldt als vorm 
van inkomsten.    
 
 

Bewijslast 

• Facturen (of boekingsstukken met vergelijkbare bewijskracht). 

• Bewijslast inzake wetgeving overheidsopdrachten indien van toepassing.    

• Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing. 

3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Rubriek PersoneelskostenRubriek PersoneelskostenRubriek PersoneelskostenRubriek Personeelskosten    

 
De loonkosten van het personeel in dienst bij de (co)promotor en rechtstreeks betrokken bij de inhoudelijke 
uitvoering van het project zijn subsidiabel. Ook de loonkosten van personeel dat specifieke betekenisvolle 
prestaties levert voor het project, zoals projectboekhouding en projectadministratie, zijn subsidiabel. 
Projectindieners worden echter aangemoedigd deze kosten op zich te nemen in het kader van de eigen 
inbreng. 
 
Indirect ondersteunend personeel komt niet in aanmerking voor subsidie evenmin als  loutere supervisie 
bijvoorbeeld vanuit bestuursorganen of management/directie van de organisatie. 
 
Het departement EWI kan personeelskosten weigeren indien ze oordeelt dat de ingediende kosten 
onvoldoende substantieel, onvoldoende projectgebonden, superviserend of indirect van aard zijn. 
 
Bij de projectgoedkeuring worden de ingeschatte functies voor de uitvoering van het project meegedeeld 
(bv. projectcoördinator, projectbegeleider) en wordt de  bijhorende personeelsinzet geraamd in aantal uren. 
De effectieve personeelsinzet kan afwijken van de geraamde personeelsinzet (bv. meer/minder uren, andere 

 
9 Afschrijving gedurende projectperiode ipv aanschafwaarde ook mogelijk mits bewijsstukken en geen eerdere subsidie op de aankoop. 
Afschrijvingen op goederen aangekocht vóór de start van het project zijn mogelijk zover de afschrijvingen nog lopende zijn tijdens de 
projectduur. Deze kunnen ingebracht worden bij de start van de projectperiode. Afschrijvingen op goederen aangekocht vóór de start 
van het programma zijn niet mogelijk. 
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personen, …), echter altijd binnen het totaal voorziene personeelsbudget en de subsidiabiliteitsregels rond 
personeelsinzet. Een wijziging van het personeelsbudget kan enkel via het departement EWI.  
 

De berekening van de directe loonkosten gebeurt door middel van het standaarduurtarief (SUT). Het 
standaarduurtarief wordt verkregen door het bruto maandloon van het personeelslid te vermenigvuldigen 
met een factor van 1,20%, bv. 3.500 EUR/maand x 1,20% = 42 EUR/uur. 
 
Uitgangspunt voor de berekening van het standaarduurtarief is het vaste bruto maandsalaris (zonder 
toeslagen, premies, ed.) zoals vermeld op de salarisstrook van de maand januari (dan wel de eerste volledige 
maand na indiensttreding) van het kalenderjaar waarin de uren worden gepresteerd. 
 
Voor personeelsleden met een deeltijdse arbeidsovereenkomst wordt het voltijds bruto maandsalaris als 
berekeningsbasis genomen. Indien een personeelslid meerdere arbeidsovereenkomsten heeft, is de 
berekeningsbasis van het standaarduurtarief de totaliteit van het loon, tenzij de inzet slechts betrekking 
heeft op één arbeidsovereenkomst. 
 
Het bruto maandsalaris staat in verhouding tot de vereiste kwalificaties en indien nodig wordt het 
standaarduurtarief beperkt tot het toegelaten maximum van 100 EUR/u. 
 
Het verkregen standaarduurtarief wordt vervolgens toegepast op de reëel gepresteerde uren in het kader 
van het project en geldt voor het gehele kalenderjaar. In januari van elk jaar wordt een nieuw SUT berekend.  
 
Overuren zijn enkel subsidiabel indien ze uitbetaald of gecompenseerd werden én indien de behandeling en 
afwikkeling van overuren gebeurt in lijn met de geldende arbeidswetgeving. De wettelijke maxima bedragen 
11u/dag en 50u/week. Indien de promotor kiest om voor een bepaalde maand wettelijke overuren te 
declareren, dan moet hij bij controle de verwerking van deze overuren (betaalde overuren of 
compensatieverlof) binnen de organisatie kunnen bewijzen. Het departement EWI kan beslissen tot 
gedeeltelijke of volledige schrapping van alle overuren indien het bewijs van de overuren als onvoldoende 
wordt beschouwd. 
 
Bewijslast 

• Arbeidsovereenkomst of benoemingsbesluit 

• Loonfiche januari, voor elk jaar waarin de werknemer aan het project meewerkt, of eerste loonfiche 
van volledige maand in dienst indien de werknemer later in dienst is gekomen. 

• Bewijs van betaling of compensatie van overuren indien van toepassing. 
 
Bijzondere gevallenBijzondere gevallenBijzondere gevallenBijzondere gevallen    
 
Detachering 
 
Personeel dat gedetacheerd werd naar de (co)promotor om projectactiviteiten te verrichten en waarbij de 
loonkost gedragen wordt door de (co)promotor (hetzij via eigen loonfiche hetzij via factuur van 
detacherende organisatie), kan op de gebruikelijke manier ingebracht worden als personeelskost. De 
detacheringsovereenkomst moet worden bezorgd. Standaard worden ook de arbeidsovereenkomst en de 
loonfiche als berekeningsbasis voor het standaarduurtarief bezorgd. Detachering kan geenszins gebruikt 
worden om de wet op de overheidsopdrachten te omzeilen.  
 
Uitzendarbeid 
 
Uitzendarbeid is niet subsidiabel als personeelskost (wel als externe prestatie). 
 
 
Eigenaars van een KMO 
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Voor eigenaars van KMO’s die geen loon ontvangen op basis van een arbeidsovereenkomst, kan een vast 
standaarduurtarief van 34,12 euro gebruikt worden10. Als bewijslast worden tijdsregistraties ingediend alsook 
het bewijs van (mede)eigenaarschap van de kmo (via statuten, aandelenregister, ….). Het aantal uren dat per 
persoon volgens dit uurtarief wordt gedeclareerd, is gebonden aan volgende begrenzingen (over alle 
Europese programma’s heen): 

o maximum 1720 uren per jaar 

o maximum 10 uur per dag 

3.3. Rubriek Werkingskosten3.3. Rubriek Werkingskosten3.3. Rubriek Werkingskosten3.3. Rubriek Werkingskosten    

 
Werkingskosten zijn de rechtstreeks aan het project verbonden uitgaven noodzakelijk voor de algemene 
werking van het project en het realiseren van de projectdoelstellingen. Projectindieners worden 
aangemoedigd deze kosten op zich te nemen in het kader van de eigen inbreng. 
 
De rubriek werkingskosten omvat volgende deelrubrieken: 
 

- organisatie van inhoudelijke en promotionele activiteiten 
- deelname aan activiteiten 
- binnenlandse en buitenlandse reis- en verblijfkosten 

 
Kosten voor organisatie van inhoudelijke en promotionele activiteiten:  

- specifieke huur van zaal, geluidsinstallatie, apparatuur, machines, … 
- kosten van verbruiksmaterialen, gereedschappen en andere specifieke kosten11 noodzakelijk voor de 

uitvoering van de inhoudelijke en/of promotionele projectactiviteiten/werkpakketten 
- catering 
- logistieke en andere ondersteunende onkosten (moderator, hosts/hostessen, beveiliging, gidsen, ….) 
- sprekersvergoedingen 
- representatiekosten (restaurantkosten tot maximaal 50 euro incl. btw per persoon) 
- geschenken (voor prestaties binnen het project, bv. sprekers), tot maximaal 50 euro incl. btw 
- artistieke prestaties (muzikale omlijsting, …) 
- organisatiekosten van wedstrijden (excl. wedstrijdprijzen) 
- organisatiekosten van ontwerpwedstrijden (incl. vergoeding niet-geselecteerde ontwerpers) 
- … 

 
Kosten voor deelname aan activiteiten: 

- vormingskosten van projectmedewerkers 
- inschrijvingsgelden van projectmedewerkers voor deelname aan beurzen, congressen, … 
- … 

 
Binnenlandse en buitenlandse reis- en verblijfkosten van projectmedewerkers noodzakelijk voor de 
uitvoering van de projectactiviteiten (geen woon-werkverkeer): 

- reiskosten wagen: verplaatsingskosten met de wagen (enkel en alleen in de vorm van een vaste 
kilometervergoeding per gereden kilometer) en eventueel parkeertickets. De berekening van de 
kilometervergoeding, gebeurt op basis van de kilometervergoeding van toepassing bij de Vlaamse 
overheid en in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.12 

- reiskosten overige: verplaatsingskosten met openbaar vervoer, taxi, … . Verplaatsingen in 1ste klasse 
of businessclass zijn niet subsidiabel. 

- verblijfkosten: hotelkosten (overnachting en ontbijt), werkelijke of forfaitaire maaltijd- en 
dagvergoedingen en kleine onkosten. 

 
Bewijslast 

• Werkingskosten, uitgezonderd verplaatsingskosten met de wagen, moeten bewezen worden via 

 

10 Conform bepalingen binnen Horizon 2020 en artikel 67, lid 5b van Verordening nr. 1303/2013 
11 Bijvoorbeeld specifieke verzekering ikv project 
12 https://www.vlaio.be/nl/media/312 
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facturen (of via boekingsstukken met vergelijkbare bewijskracht).    

• Werkingskosten zijn in principe enkel mogelijk voor projectmedewerkers. Indien geen 
projectmedewerker dan moet een duidelijke link met de uitvoering van de projectactiviteiten 
bestaan.    

• De promotor moet een billijke en degelijk gemotiveerde verdeelsleutel toepassen als de 
werkingskosten niet volledig aan het project toewijsbaar zouden zijn.    

• Onkostennota’s zijn aanvaardbaar voor zover er duidelijk vermeld wordt wie de onkosten gemaakt 
heeft, voor welk project evenals een omschrijving van de gemaakte kosten. De onderliggende 
facturen, reisbiljetten of kastickets moeten worden toegevoegd. 

• Bewijslast inzake overheidsopdrachten indien van toepassing. 

3.4. Rubriek Overhead3.4. Rubriek Overhead3.4. Rubriek Overhead3.4. Rubriek Overhead    

    
Overheadkosten zijn kosten die onrechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project. Deze 
kosten zijn vaak niet voor 100% aan het project toe te wijzen omdat ze geïntegreerd zijn in de algemene 
werking van de organisatie. Overhead is enkel mogelijk indien personeelskosten voorzien werden en 
bedraagt maximaal 15% van de personeelskosten. Promotor en copromotor(en) moeten hetzelfde 
overheadpercentage hanteren. De rubriek overhead kan in geen geval overlappen met andere 
kostenrubrieken. 
 
Overheadkosten omvatten onder andere: 

- verbruiksmaterialen en gereedschappen met korte levensduur en van algemene aard 
(bijvoorbeeld inktpatronen, postzegels, kantoorbenodigdheden, …); 

- water, gas, elektriciteit, verwarming, verlichting; 
- telecommunicatie & ICT-uitgaven; 
- verzekeringen; 
- afschrijvingen van algemene aard en niet noodzakelijk voor het specifieke doel van het project 

(bijvoorbeeld pc’s, …); 
- beroepskledij; 
- vakliteratuur; 
- verzendingskosten; 
- onderhouds- en herstellingskosten; 
- gebruikelijke catering voor personeel (koffie, waterfontein, fruit, …); 
- kosten van administratie & beheer; 
- algemene huur voor gebouwen, lokalen, apparatuur, materiaal, …. (interne/externe huur); 
- auto-gerelateerde kosten (onderhoud, herstelling, verzekering, …) 
- personeelsactiviteiten (teamuitstappen, …); 
- indirecte personeelskosten (ondersteunende taken zoals onthaal, secretariaat, …); 
- … 

 
Bewijslast 

• In het kader van de rapportering moeten geen bewijsstukken worden ingediend, de overhead kan 
met andere woorden op forfaitaire wijze worden toegestaan aan het percentage goedgekeurd in 
de laatste projectdefinitie. Ook in het geval van controle ter plaatse dient de promotor geen 
bewijsstukken voor te leggen. 

• Het voorziene overheadpercentage wordt per rapport toegepast op de aanvaarde personeelskosten. 

• Het forfaitaire karakter impliceert niet dat onderliggende van toepassing zijnde regelgeving (bv. 
overheidsopdrachten) niet meer geldt. 

3.5. Rubriek Externe prestaties3.5. Rubriek Externe prestaties3.5. Rubriek Externe prestaties3.5. Rubriek Externe prestaties    

 
Externe prestaties zijn de kosten van de prestaties die door externen (derden) in het kader van het project 
worden geleverd. De tarieven moeten marktconform zijn. 
  

Op externe prestaties mag door de promotor geen overhead aangerekend worden (de externe dienstverlener 
mag wel overheadkosten verrekenen in zijn factuur). 
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Externe ondersteuning via uitzendarbeid is mogelijk.  
 
De rubriek Externe prestaties omvat volgende deelrubrieken: 
 

- Vergoedingen/erelonen voor architecten 
- Vergoedingen/erelonen voor technische adviezen: veiligheidscoördinatie, stabiliteitsstudie, 

milieuadvies, bodemonderzoek, grondverzet,  archeologisch onderzoek, advies brandbeveiliging, ...  
- Uitgaven voor inhoudelijke ondersteuning door externe experten 
- Uitgaven voor administratieve/financiële ondersteuning 
- Uitgaven voor evaluaties en audits door externe organisaties 

 
Bewijslast 

• De kosten van de externe prestaties moeten worden bewezen via facturen/ereloonnota’s en moeten 
voldoende onderbouwd zijn. Dit kan via een gedetailleerde factuur (geen loutere vermelding 
‘geleverde prestaties periode x’) ofwel via andere bewijsstukken zoals opgeleverde rapporten, 
verslagen, … Indien een contract of overeenkomst werd opgemaakt, dan moet dit bezorgd worden.  

• Bewijslast inzake overheidsopdrachten indien van toepassing.    

• Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing. 

3.6. Promotie en publiciteit3.6. Promotie en publiciteit3.6. Promotie en publiciteit3.6. Promotie en publiciteit    

  
Deze rubriek omvat alle communicatietools (= focus op promotie naar externen zoals het brede publiek, 
professionele doelgroepen, de pers,…). De projectindieners worden verwacht de richtsnoeren na te leven wat 
betreft het duidelijk communiceren van de steun van de Vlaamse overheid. Deze richtsnoeren zullen ten 
gepaste tijde worden meegedeeld aan de projectindieners. 
 
De rubriek Promotie en publiciteit omvat volgende deelrubrieken: 
 

- Opmaak communicatieplan of –strategie, opmaak specifieke ontwerpen (huisstijl logo, …) 
- Opmaak en ontwikkeling van communicatietools (folder, advertentie, brochure, website inclusief 

hosting, nieuwsbrief, gadgets, uitnodigingen, banners, …) 
- Opmaak, ontwikkeling en installatie van een werfbord en gedenkplaat 
- Fotografie en filmografie 

 
De organisatiekosten van promotieactiviteiten (bv. slotevenement) vallen onder de rubriek werking.  
 
Bewijslast 

• Facturen (of boekingsstukken met vergelijkbare bewijskracht). 

• Bewijsstukken inzake de gevoerde promotie, zoals bijvoorbeeld folders, publicaties, screenshots van 
website, foto’s van werfbord en gedenkplaat, ….  

• Een website wordt minstens online gehouden tot het door de promotor ingediende eindrapport de 
status ‘getekend’ heeft in de toepassing. Het logo moet zonder scrollen meteen zichtbaar zijn bij 
het openen van de website. 

• Bewijslast inzake overheidsopdrachten indien van toepassing.    

• Gemotiveerde verdeelsleutel indien van toepassing. 
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4. Specifieke thema’s4. Specifieke thema’s4. Specifieke thema’s4. Specifieke thema’s    

4.1 Overheidsopdrachten4.1 Overheidsopdrachten4.1 Overheidsopdrachten4.1 Overheidsopdrachten    

 
De nieuwe nationale regelgeving overheidsopdrachten is in werking getreden op 30 juni 2017. Het basiskader 
van de regelgeving overheidsopdrachten bestaat vanaf die datum uit: 
 

- Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 
- Wet betreffende de concessie overeenkomsten van 17 juni 2016 
- Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 

overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en 
concessies van 17 juni 2013 (geconsolideerde tekst)  

- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017  
- Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de speciale sectoren van 18 juni 2017  
- Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten 

van 14 januari 2013 (officieuze geconsolideerde tekst) (externe link) met bijlagen algemene 
uitvoeringsregels 

- Koninklijk besluit betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de 
concessieovereenkomsten van 25 juni 2017   

 
De actuele versies van deze wetten en koninklijke besluiten zijn raadpleegbaar op de Vlaamse portaalsite 
van Bestuurszaken, thema overheidsopdrachten: https://overheid.vlaanderen.be/Belgische-regelgeving    
 
De regelgeving overheidsopdrachten is niet enkel van toepassing op de klassieke overheden. Een hele reeks 
organisaties en verenigingen valt voor alle aankopen onder het toepassingsgebied van de regelgeving 
overheidsopdrachten. Andere organisaties en verenigingen moeten de regelgeving overheidsopdrachten dan 
weer enkel toepassen voor een specifiek project dat ze met subsidies uitvoeren. 
 
Om tegemoet te komen aan mogelijke vragen van deze organisaties en verenigingen over het 
toepassingsgebied van de regelgeving, werd een leidraad opgesteld die het toepassingsgebied in detail 
toelicht. Deze en andere informatie zoals bijvoorbeeld een gunningsdraaiboek vindt u eveneens op 
www.bestuurszaken.be/overheidsopdrachten.  
 
Promotoren en copromotoren die geen klassieke aanbestedende overheden zijn of geen zuivere 
privébedrijven, zullen moeten aantonen dat zij niet onder het toepassingsgebied van de wet vallen. Het 
criterium ‘geen overwegende overheidsfinanciering’ is aan te tonen via de laatste 3 goedgekeurde 
jaarrekeningen. 
 
Het departement EWI kan autonoom beslissen de naleving van de wetgeving op de overheidsopdrachten op 
te leggen als subsidievoorwaarde. 
 
Een vaak voorkomend misverstand is dat het overheidsopdrachtenrecht slechts vanaf het bedrag van 
144.000 EUR excl. btw13 (voorheen 85.000 EUR) moet in acht genomen worden. Dit is wellicht te verklaren 
vanuit het feit dat vanaf dat bedrag een beroep moet gedaan worden op geijkte (in de regelgeving nader 
omschreven) procedures. Echter ook onder dat bedrag moet men de concurrentie laten spelen. Uit de 
rechtspraak vloeit voort dat men steeds het bewijs moet kunnen leveren dat meerdere offertes werden 
gevraagd. Dit geldt tevens voor de zogenaamde “opdracht met aangenomen of aanvaarde factuur” voor 
bedragen tot 30.000 EUR excl. BTW (voorheen 8.500 EUR). 

4.2. Staatssteu4.2. Staatssteu4.2. Staatssteu4.2. Staatssteunnnn    

 
Er is sprake van staatssteun als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 

 
13 Voor 2018-2019, voorheen 135.000 EUR (aanpassing elke 2 jaar)  
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1. De steun wordt door de overheid verleend of met overheidsmiddelen bekostigd. 
2. Er is sprake van een onderneming. 
3. De onderneming ontvangt een economisch voordeel dat zij bij normaal economisch handelen niet 

gekregen zou hebben. 
4. Het voordeel is selectief. Dat betekent dat bepaalde ondernemingen of bepaalde producties 

begunstigd moeten zijn. 
5. Het voordeel moet de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen en invloed op de handel tussen 

lidstaten hebben. 
 
De beoordeling is niet afhankelijk van de aard van de (co)promotor (privé, overheid, vzw, …), maar van de 
uitgeoefende activiteiten. Indien de uitgeoefende projectactiviteiten als concurrentieel worden beschouwd 
(= activiteiten waarvoor een markt bestaat), kunnen lagere steunpercentages of steunbedragen noodzakelijk 
zijn.  
De projectindieners moeten hun projectvoorstel aan een indicatieve zelfevaluatie onderwerpen op het 
gebied van staatssteun aan de hand van het meegeleverde staatssteun assessment formulier. Een meer 
grondige evaluatie zal gebeuren door het beleidsdomein EWI.  
 
Liezelotte Deschryvere (liezelotte.deschryvere@vlaio.be - 02 van/553.37.23) van VLAIO staat ter beschikking 
om u te begeleiden waar gewenst. 
 

4.4.4.4.3333. B. B. B. Btwtwtwtw    

 
Algemeen 
 
Btw is enkel subsidiabel indien effectief en definitief door de eindbegunstigde/eindontvanger gedragen. Alle 
andere belastingen en heffingen zijn niet subsidiabel. Regularisaties en aanpassingen van BTW die buiten 
de projectperiode vallen maar betrekking hebben op de ingediende projectuitgaven, kunnen aanleiding 
geven tot correcties (bv. vaststelling definitief verhoudingsgetal, wijzigingen aan recht op aftrek, …). 
 
Mogelijke btw-statuten 
 

1. Niet btw-plichtig: btw is subsidiabele uitgave  
 

2. Btw-plichtig: btw is geen subsidiabele uitgave  
 

3. Gemengd btw-plichtig (btw-plichtige activiteiten waarbij een gedeelte van de activiteiten is 
vrijgesteld van btw-plicht): btw is subsidiabele uitgave volgens het systeem van algemeen 
verhoudingsgetal of van werkelijk gebruik.  
 

4. Gedeeltelijk btw-plichtig (btw-plichtige en niet btw-plichtige activiteiten): btw op de niet btw-
plichtige activiteiten is een subsidiabele uitgave  

 
Btw verlegd (btw door medecontractant) 
 
Btw door medecontractant betreft een verlegging van de heffing: voor werk in onroerende staat verricht 
voor de beroepswerkzaamheden van een klant die btw-plichtig is wordt geen btw in rekening gebracht. Op 
de factuur vindt men noch het btw-tarief noch het bedrag van de verschuldigde btw terug, enkel de 
vermelding ’btw te voldoen door medecontractant – KB nr. 1 artikel 20‘ of ‘btw verlegd’. De medecontractant 
(= klant) is verplicht de verschuldigde btw te verleggen naar vak 56 van zijn periodieke btw-aangifte. De 
aftrekbare BTW wordt aangegeven in vak 59. 
 
Btw op buitenlandse facturen 
 
Als een promotor iets aankoopt bij een buitenlandse leverancier zal op de factuur geen btw terug te vinden 
zijn. De promotor zal echter wél de btw moeten betalen en het bedrag van de factuur moeten verwerken in 
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zijn btw-aangifte (EU-lidstaat: btw in vak 55 en belastbare basis in vak 86, niet-EU-lidstaat: btw in vak 57 en 
belastbare basis in vak 88). De aftrekbare BTW wordt aangegeven in vak 59. 
 
Bewijslast 

• Per partner een verklaring inzake btw-statuut (bij de indiening van een projectvoorstel). 

• De btw-aangifte en bijhorende detail of het aankoopjournaal/grootboek moeten niet standaard 
worden aangeleverd, maar kunnen wel bij wijze van steekproef worden opgevraagd bv. bij gebruik 
van btw medecontractant of om de effectief afgetrokken btw op factuurniveau na te gaan. 

• Bij gebruik van een voorlopig verhoudingsgetal kan de promotor er voor opteren  de btw pas in te 
dienen wanneer het definitieve verhoudingsgetal is gekend14 (om retroactieve correcties te 
vermijden). 

4.4.4.4.4444. Aankoop van tweedehands materieel. Aankoop van tweedehands materieel. Aankoop van tweedehands materieel. Aankoop van tweedehands materieel    

 
De aankoopkosten van tweedehands materieel komen voor medefinanciering in aanmerking. De wet op de 
overheidsopdrachten is ook van toepassing op de aankoop van tweedehandsmaterieel, met uitzondering 
van opportuniteitsaankopen (bv. faillissementsverkoop). 
 
Bewijslast 

• De factuur van de aankoop van tweedehands materieel. 

• Indien van toepassing, bewijslast in het kader van overheidsopdrachten of motivering van 
opportuniteitsaankoop als uitzondering. 

4.4.4.4.5555. Cash betalingen. Cash betalingen. Cash betalingen. Cash betalingen    

 
Cash betaalde facturen en kastickets komen enkel in aanmerking mits voldoende bewijs (betalingsbewijs, 
stempel/handtekening/verklaring leverancier, uittreksel kasboek, …). 

4.4.4.4.6666. Interne . Interne . Interne . Interne facturatie facturatie facturatie facturatie binnen een organisatie binnen een organisatie binnen een organisatie binnen een organisatie of kostenverrekeningof kostenverrekeningof kostenverrekeningof kostenverrekening    

 
Organisaties kunnen afdelingen verzelfstandigen (bv. informatica-afdeling, personeelsafdeling, …). De diverse 
interne zelfstandige afdelingen kunnen dan onderling factureren (interne facturatie). Met interne facturatie 
wordt hier geen facturatie tussen promotor en copromotor(en) bedoeld. 
 
Elke afdeling stuurt interne facturen/kostenafrekeningen voor haar diensten/producten naar de andere 
afdelingen binnen de organisatie (de informatica-afdeling stuurt bv. een factuur naar een andere interne 
afdeling die om een nieuwe pc gevraagd heeft). Interne facturatie of kostenverrekening mag in geen geval 
kostenverhogend werken. Een interne factuur kan louter boekhoudkundig verwerkt worden (geen 
geldstroom) of kan effectief betaald worden (geldstroom tussen de afdelingen).  
 
Interne facturatie is aanvaardbaar voor subsidiëring als: 

• het louter ondersteunende leveringen of diensten betreft (anders: copromotorschap);  

• de doorrekening gebeurt tegen kostprijs (geen marge); 

• een interne factuur kan voorgelegd worden; 

• de facturerende afdeling in voorkomend geval de wet op de overheidsopdrachten heeft nageleefd 
(controle van het gunningsverslag). 

 
Bij facturatie van werken/leveringen/diensten tussen zuivere interne afdelingen van dezelfde organisatie is 
de wet op de overheidsopdrachten dus niet van toepassing. 
 
In deze context kan ook verwezen worden naar de zogenaamde ‘in house’ overeenkomsten die eveneens 
ontsnappen aan de toepassing van de wet op de overheidsopdrachten. Het betreft hier meestal binnen 

 
14 Afwijking tot maximaal 10% tussen voorlopig en definitief verhoudingsgetal is toegelaten indien promotor effectief geen 
aanpassing bij de BTW-administratie heeft gevraagd 
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eenzelfde overheidsstructuur gesloten overeenkomsten tussen instanties met afzonderlijke 
rechtspersoonlijkheid, in functie van hun respectieve taken en bevoegdheden. Zo kan een moederoverheid 
zonder beperking een beroep doen op een dochteragentschap als de moeder op de dochter toezicht 
uitoefent zoals op de eigen diensten (dochter moet hierbij volledig publiek zijn, dus zonder enige privé-
participatie) én de dochter tegelijkertijd het merendeel van haar activiteiten verricht ten behoeve van de 
moeder. Dat in house overeenkomsten buiten de marktwerking mogen blijven is het evidente gevolg van 
het recht van iedere overheid om haar interne structuur naar eigen wens op te zetten. 

4.4.4.4.7777. Uitgaven voor rechtsbijstand. Uitgaven voor rechtsbijstand. Uitgaven voor rechtsbijstand. Uitgaven voor rechtsbijstand    

    
Uitgaven voor rechtsbijstand (juridisch advies, verdediging door advocaten, …) zijn subsidiabel als zij 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.  
 
Uitgaven voor boetes, financiële sancties, verbrekingsvergoedingen en gerechtskosten zijn niet subsidiabel.  

4.4.4.4.8888. Eigen inbreng. Eigen inbreng. Eigen inbreng. Eigen inbreng    

 

De rechtstreekse overheidsbijdrage bedraagt in principe maximaal 75% waardoor de promotor minimaal 
25% zelf moet financieren. De eigen middelen kunnen ook onrechtstreeks afkomstig zijn van 
overheidssubsidies (subsidies niet toegewezen voor het realiseren van dit welbepaalde project, maar 
algemene subsidies door de promotor zelf te bestemmen). 
 
De promotor moet het departement EWI onmiddellijk op de hoogte brengen als hij uiteindelijk meer 
projectsubsidies zal ontvangen dan initieel voorzien alsook van elke wijziging aan het financieringsplan. Bij 
controle ter plaatse wordt via de boekhouding altijd gecontroleerd of er geen overfinanciering van het 
project bestaat. Indien nodig zal de steun worden aangepast. 
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5. Opsporing en melding van onregelmatigheden5. Opsporing en melding van onregelmatigheden5. Opsporing en melding van onregelmatigheden5. Opsporing en melding van onregelmatigheden    en fraudeen fraudeen fraudeen fraude    
 
Een onregelmatigheid wordt gedefinieerd als elke inbreuk op het Unierecht of op het nationale recht 
betreffende de toepassing daarvan, die bestaat in een handelen of nalaten van een promotor of copromotor 
waardoor de algemene begroting van de Gemeenschappen wordt of zou kunnen worden benadeeld als 
gevolg van een onverschuldigde uitgave. Deze definitie omvat dus alle soorten objectieve gedragingen (een 
handeling of het nalaten van een handeling), ook als er geen sprake is van opzet, die een overtreding of 
niet-naleving van het Gemeenschapsrecht inhouden en waardoor de Gemeenschapsbegroting wordt of zou 
kunnen worden benadeeld. 
 
Bij fraude is er steeds component opzettelijk bedrog aanwezig, waarmee het zich onderscheidt van de 
algemenere term ‘onregelmatigheid’. 
 
Een „vermoeden van fraude” is een onregelmatigheid die aanleiding geeft tot het inleiden van een 
administratieve of gerechtelijke procedure in de lidstaat om na te gaan of er sprake is van een opzettelijke 
handeling, in het bijzonder van fraude. 
 
 
De promotor doet onverwijld mededeling aan het departement EWI over feiten en omstandigheden, waarvan 
hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij invloed hebben op het recht van voortbestaan van de 
subsidie, alsook van een verzoek aan de rechtbank tot verlening van uitstel van betaling, een gerechtelijk 
akkoord of een faillissement van de promotor, dan wel van één van de copromotoren. 
 
Bij vermoeden van een onregelmatigheid of fraude kan het departement EWI overgaan tot voorlopige 
opschorting van de uitbetaling van de toegekende steun. Als na grondig onderzoek van het project blijkt 
dat onregelmatigheden zijn begaan, kan het departement EWI beslissen tot definitieve opschorting van de 
steun en tot terugvordering van de al uitgekeerde steun. Deze terugvordering kan gebeuren via de 
aanpassing van het nog verschuldigde saldo een effectieve opdracht tot terugvordering. 
 
 


