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1. Inleiding 

Deze leidraad is bedoeld om u bij te staan bij het samenstellen van een succesvolle projectaanvraag en om 

u te helpen inzicht te krijgen in de administratieve en financiële regels ten aanzien van het programma van 

de Commissie voor de opleiding van nationale rechters in het kader van het programma inzake het EU-

mededingingsrecht. 

Deze leidraad is ook bedoeld om de details van het indieningsproces toe te lichten en instructies te geven 

voor het invullen van het subsidieaanvraagformulier en de relevante bijlagen die in de oproep tot het 

indienen van voorstellen zijn vermeld. 

U wordt daarom verzocht deze leidraad zorgvuldig door te lezen voordat u met de voorbereiding van uw 

aanvraag begint. 

2. Algemene regels inzake projectsubsidies 

2.1. Wie kunnen een aanvraag indienen? 

De Commissie ondersteunt projecten die op Europees niveau meerwaarde creëren (zie ook paragraaf 2.1 

van de oproep tot het indienen van voorstellen). Voordat u een subsidieaanvraag indient, moet u dus 

nagaan of nationale of regionale financieringsbronnen niet meer geëigend zouden zijn voor uw projecten 

dan EU-financiering. 

In artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1382/2013 is bepaald: 

 

1. Het programma staat open voor alle instanties en entiteiten die wettelijk zijn gevestigd in: 

a) de lidstaten; 

b) de landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese 

Economische Ruimte, overeenkomstig die overeenkomst; 

c) de kandidaat-lidstaten, de potentiële kandidaat-lidstaten en de landen die tot de Unie toetreden, conform de 

algemene beginselen en voorwaarden die zijn bepaald voor hun deelname aan de programma's van de Unie die zijn 

vastgesteld in de respectieve kaderovereenkomsten en besluiten van de Associatieraad, of gelijkaardige 

overeenkomsten. 

2. Commerciële instanties en entiteiten hebben alleen samen met niet-commerciële organisaties of openbare 

organisaties toegang tot het programma. 

3. Instanties en entiteiten die wettelijk zijn gevestigd in andere dan de derde landen die aan het programma deelnemen 

in overeenstemming met lid 1, punten b) en c), met name landen die onder het Europees nabuurschapsbeleid vallen, 

kunnen op eigen kosten aan de acties van het programma deelnemen, wanneer dat bijdraagt aan de doelstellingen van 

deze acties. 

4. De Commissie kan samenwerken met internationale organisaties onder de in de desbetreffende jaarlijkse 

werkprogramma's vastgestelde voorwaarden. Het programma staat open voor internationale organisaties die actief 

zijn op de onder het programma vallende gebieden, conform het Financieel Reglement en de desbetreffende jaarlijkse 

werkprogramma's. 
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2.2. Aanvrager 

De aanvrager, of "de promotor", kan besluiten om een team van partners samen te stellen. Afhankelijk 

van de mate van hun betrokkenheid worden die partners ingedeeld als medebegunstigden of 

geassocieerde partners. 

De aanvrager is verantwoordelijk voor de planning en de ontwikkeling van het project en voor het indienen 

van de aanvraag. De aanvrager is ook verantwoordelijk voor het globale beheer van het project, de 

coördinatie van de taken, de samenwerking met de Commissie en het beheer van de begroting. De 

aanvrager is het enige contactpunt van de Commissie en is verantwoordelijk voor alle communicatie tussen 

de Commissie en de partners in het project. 

De aanvrager treedt op als de coördinator en wordt, indien geselecteerd, de begunstigde die de 

subsidieovereenkomst ondertekent. Door de ondertekening aanvaardt de begunstigde de juridische en 

financiële verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project overeenkomstig de bepalingen van de 

subsidieovereenkomst. 

In het geval van een subsidieovereenkomst met meerdere begunstigden moet de subsidieovereenkomst 

worden ondertekend door alle begunstigden dan wel door een van de begunstigden namens alle 

medebegunstigden. Dit kan hij slechts doen als hij van de medebegunstigden de nodige volmachten heeft 

gekregen. Dit wordt "mandaat" genoemd. Alle subsidiefinanciering wordt overgemaakt op de 

bankrekening van de daartoe aangewezen begunstigde, die verantwoordelijk is voor de toewijzing van de 

middelen aan zijn partners in het project. 

De aanvrager is ook verantwoordelijk voor alle rapportage over het project terwijl het aan de gang is en 

stelt de door de Commissie gevraagde financiële eindrekeningen en -verslagen op, tenzij hij het financieel 

beheer delegeert aan een andere organisatie die als coördinator optreedt. 

Zie verder de oproep tot het indienen van voorstellen voor de specifieke subsidiabiliteitscriteria voor 

aanvragers. 

2.3. Partners en overige betrokken organisaties 

2.3.1. Medebegunstigden 

Medebegunstigden moeten wettelijk geregistreerd zijn in een land dat voor financiering in aanmerking 

komt op het ogenblik dat de aanvraag wordt ingediend. 

Onder medebegunstigden worden organisaties en instellingen verstaan die in samenwerking met de 

subsidieaanvrager (coördinator) deelnemen aan het ontwerp en de uitvoering van de projectactiviteiten en 

de relevante taken en financiële verbintenissen delen. De aanvrager en alle medebegunstigden zijn partij bij 

de subsidieovereenkomst met meerdere begunstigden en delen de juridische en financiële 

verantwoordelijkheid voor de juiste en tijdige uitvoering van het project. De kosten die een 

medebegunstigde maakt, zijn subsidiabel (zie punt 5) op dezelfde wijze als kosten die door de aanvrager 

worden gemaakt. 

Niettemin blijft de aanvrager te allen tijde het enige contactpunt voor de Commissie en is hij 

verantwoordelijk voor de door de Commissie verlangde rapportage. 

Om hun betrokkenheid bij het project aan te tonen, moeten medebegunstigden bij de indiening van de 
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aanvraag een intentieverklaring ondertekenen. Zij moeten het desbetreffende formulier in het 

aanvraagpakket invullen en ondertekenen (partnerdeclaratieformulier). Medebegunstigden kunnen tevens 

een volmacht ondertekenen waarin zij de aanvrager bevoegdheid geven om, indien het project wordt 

geselecteerd, met de Commissie een subsidieovereenkomst te sluiten en de subsidiebetaling te ontvangen. 

Zoniet kan de subsidieovereenkomst door alle medebegunstigden worden ondertekend, al kan slechts één 

van hen de betalingen van de Commissie ontvangen. 

 

Alle medebegunstigden zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk voor het uitvoeren van het project 

overeenkomstig de bepalingen van de subsidieovereenkomst. Die gedeelde juridische en financiële 

verantwoordelijkheid voor het project betekent ook dat de organisaties onderling moeten afspreken hoe zij 

zullen samenwerken. Dit gebeurt meestal in de vorm van een partnerschapsovereenkomst voor het 

specifieke project. De Commissie komt niet tussenbeide en is evenmin partij bij die 

partnerschapovereenkomst. De Commissie respecteert de verschillende bestuursstijlen van organisaties, 

maar wijst er wel nadrukkelijk op dat de bepalingen van een dergelijke overeenkomst niet discriminerend 

mogen zijn en moeten voldoen aan de nationale wettelijke vereisten en de subsidieovereenkomst met 

betrekking tot het project. Opgemerkt zij dat in het geval van discrepantie de bepalingen van de 

subsidieovereenkomst voorrang hebben boven elke andere overeenkomst die tussen de leden van het 

partnerschap wordt gesloten. 

NOTA BENE: Aangezien alle medebegunstigden de juridische en financiële verantwoordelijkheid delen, 

moeten sommige bijlagen bij het aanvraagformulier ook worden ingediend door elke medebegunstigde. 

Meer details daarover vindt u in de checklist voor aanvragers. 

2.3.2. Geassocieerde partners 

Derden die niet voldoen aan de criteria voor een aanvrager of een medebegunstigde organisatie, of die zelf 

geen kosten maken, kunnen deelnemen aan het project als geassocieerd partner. 

Geassocieerde partners zijn bijvoorbeeld organisaties die afkomstig zijn uit landen die niet voor 

financiering in aanmerking komen, maar waarvan de deelname aan het project wel is gerechtvaardigd, of 

simpelweg organisaties die activiteiten ondernemen die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het project, zonder 

financiële gevolgen (bv. ondersteuning van de aanvrager door middel van contacten of door hem gratis hun 

lokalen ter beschikking te stellen). 

Indien hun deelname aan het project wel kosten met zich meebrengt (bv. reis- of verblijfskosten), moeten 

die kosten zijn gemaakt door de aanvrager of een medebegunstigde. 

Geassocieerde partners kunnen het project sponsoren met een financiële bijdrage. Dit moet in de aanvraag 

worden vermeld
1
. 

Geassocieerde partners moeten een intentieverklaring ondertekenen bij de indiening van de aanvraag. 

Indien de geassocieerde partner het project wil medefinancieren, moet het bedrag van die financiële 

bijdrage in de intentieverklaring worden vermeld en in de begrotingsraming worden meegerekend. 

De aanvrager en de medebegunstigden zijn verantwoordelijk voor de activiteiten van de geassocieerde 

                                                 
1
 Dat bedrag kan gedurende het project worden gewijzigd, maar elke af-/toename werkt tevens door op de hoogte van de 

totale bijdrage van de Commissie. 
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partners, aangezien hun betrokkenheid deel uitmaakt van het projectvoorstel en naderhand van de 

voorwaarden van de subsidieovereenkomst. 

2.4. Welke soort projecten kunnen worden gefinancierd door de Commissie? 

Elk jaar financiert de Commissie een aanzienlijk aantal projecten naar aanleiding van de oproep tot het 

indienen van voorstellen. Uit hoofde van het programma van de Commissie voor de opleiding van 

nationale rechters in het kader van het programma inzake het EU-mededingingsrecht worden projecten 

gefinancierd die aan de doelstellingen voldoen en in overeenstemming zijn met de prioriteiten die in de 

oproep tot het indienen van voorstellen zijn uiteengezet. Daarom is het belangrijk dat u de details van 

de oproep zorgvuldig doorleest, zodat u weet wat voor de Commissie van belang is. 

Er kan slechts één subsidie per project worden toegekend, en de aanvraag daarvoor moet worden 

ingediend door de aanvrager. Elke organisatie mag aanvragen voor meerdere projecten indienen. Die 

worden elk afzonderlijk door de Commissie beoordeeld. Er is geen beperking voor organisaties om als 

partner of aanvrager deel te nemen aan meerdere projecten waarvoor in het kader van dezelfde oproep 

financiering wordt aangevraagd. 

Voordat de aanvrager en partnerorganisaties een aanvraag indienen, moeten zij goed bekend zijn met reeds 

verrichte werkzaamheden en de huidige staat van kennis op het gebied, zodat zij een project kunnen 

opzetten dat innovatief is en voor meerwaarde zorgt. Projecten die slechts een herhaling zijn van eerdere 

projecten, houden geen rekening met de bestaande kennis en behalen bij beoordeling door de Commissie 

weinig punten. 

Er kunnen subsidies worden toegekend ter ondersteuning van maatregelen door instanties die 

justitiële samenwerking ondersteunen en/of opleiding in EU-mededingingsrecht voor nationale 

rechters aanbieden en de samenwerking tussen hen aanmoedigen, onder meer door bijvoorbeeld: 

 de organisatie van conferenties, seminars, symposia of bijeenkomsten over EU-

mededingingsrecht voor nationale rechters; 

 korte en langere opleidingen in EU-mededingingsrecht als onderdeel van 

studieprogramma's (voor beginners of gevorderden) voor nationale rechters of justitieel 

personeel; 

 uitwisselingsprogramma's onder rechters van verschillende nationaliteiten; 

  samenwerking, onder andere het opzetten en/of onderhouden van netwerken en/of 

gegevensbestanden, tussen juridische autoriteiten of overige publieke of private organen 

met verantwoordelijkheid voor het bevorderen en het controleren van de juiste toepassing 

van EU-mededingingsrecht door nationale rechters. 

GELDIG VOOR OPROEPEN 2014-2020 

 

3. Financiële aspecten van de financiering door de Commissie 

3.1. Financiële regels inzake subsidies 

Projectfinanciering is gebaseerd op het beginsel van medefinanciering. Subsidies van het programma 

mogen niet de volledige kosten van het project dekken. 
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De financiële bijdrage van de EU mag niet meer dan 80 % van de totale subsidiabele kosten van het 
project bedragen (zie punt 5). 
 

Ten minste 20 % van de totale subsidiabele kosten moet derhalve worden gedragen door de 

aanvrager en/of medebegunstigden en geassocieerde partners. Die bijdrage mag niet uit de EU-

begroting komen. 

Het bedrag van de medefinanciering moet worden vermeld op het subsidieaanvraagformulier en in alle 

relevante bijlagen (het begrotingsformulier, de intentieverklaring enz.). De de door de aanvrager bij te 

dragen middelen moeten terug te vinden zijn in de boekhouding van de aanvrager en de door een 

medebegunstigde of geassocieerde partner toegezegde middelen moeten afhangen van verkrijging van een 

subsidie van de Commissie. Als er aanvullende voorwaarden gelden, wordt de bijdrage als onzeker 

beschouwd. Voor medefinanciering door publieke autoriteiten wordt echter wel een aanvullende 

voorwaarde van naleving van de desbetreffende nationale begrotingsregels toegestaan. 

Bijdragen in natura kunnen worden opgenomen in een afzonderlijk deel van het begrotingsformulier, 

maar worden niet meegerekend als "subsidiabele kosten" en worden niet aanvaard als medefinanciering, 

tenzij ze onder de in overweging (7) van Verordening (EU) nr. 1382/2013 genoemde categorie vallen. Die 

overweging luidt als volgt: "De Unie moet opleidingsactiviteiten over de toepassing van Unierecht 

faciliteren door de salarissen van de deelnemende magistraten en justitiële personeelsleden ten laste van 

de autoriteiten van de lidstaten te beschouwen als subsidiabele kosten of medefinanciering in natura, 

overeenkomstig Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad (het 

"Financieel Reglement")"
2
. 

Indien het door de Commissie toegekende bedrag lager is dan het door de aanvrager gevraagde bedrag, is 

het de verantwoordelijkheid van de aanvrager om de nodige aanvullende financiële middelen te vinden of 

de totale kosten van het project te verlagen. 

De Commissiesubsidies worden alleen toegekend voor niet-commerciële doeleinden en projecten moeten 

geheel zonder winstoogmerk zijn. Eventuele winst wordt in mindering gebracht op het eindbedrag dat door 

de Commissie wordt betaald. Subsidies met een waarde lager dan of gelijk aan 60 000 EUR zijn vrijgesteld 

van het winstverbod. 

Het aanvraagpakket moet een begrotingsraming in euro's bevatten, waarbij de inkomsten en de uitgaven in 

balans zijn. 

De begrote kosten moeten exclusief btw zijn, tenzij de organisatie die de kosten maakt, de betaalde btw 

over de kosten van goederen en diensten die aan het project worden toegerekend, niet kan terugvorderen. 

Btw die wordt betaald door overheidsinstanties, is subsidiabel voor zover de activiteit buiten het bereik van 

de normale activiteit van de overheidsinstantie valt. 

 

In de regel gaan geselecteerde projecten van start zodra de subsidieovereenkomst tussen beide partijen is 

ondertekend. Slechts uitgaven die vanaf de ingangsdatum van het project zijn gedaan, zijn subsidiabel. 

Kosten die vóór die datum zijn gemaakt, zijn niet subsidiabel. 

De Commissie vergoedt geen kosten die zijn gemaakt in landen die niet in aanmerking komen. Raadpleeg 

de oproep om na te gaan welke landen voor financiering in aanmerking komen. 

 

                                                 
2
 Alleen geldig voor oproepen gepubliceerd vanaf 2014. 
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Voor gedetailleerde regels inzake de subsidiabiliteit van kosten, zie punt 5 van deze leidraad. 

 

3.2. Betalingsprocedures 

In de regel wordt de financiering verstrekt in twee termijnen: 

- een voorfinanciering van maximaal 50 % van het bedrag van de toegekende subsidie kan worden 

betaald. Indien van toepassing, wordt dit bedrag na ondertekening van de subsidieovereenkomst door 

beide partijen uitgekeerd binnen dertig kalenderdagen nadat de Commissie een verzoek om betaling 

van voorfinanciering heeft ontvangen
3
. Indien die termijn verstrijkt zonder dat de betaling heeft 

plaatsgevonden, heeft de aanvrager recht op rente. Die rente wordt automatisch als een afzonderlijke 

betaling berekend en verwerkt; 

- een eindbetaling, d.w.z. betaling van het saldo van de toegekende subsidie. Dit bedrag wordt 

uitgekeerd nadat de Commissie het eindverslag
4
 en een verzoek om betaling van het eindbedrag

5
 

heeft ontvangen en goedgekeurd. 

Bedenk echter wel dat de Commissie op basis van een afzonderlijke risicobeoordeling gerechtigd is om: 

- het percentage van de voorfinanciering te verlagen, 
- een tussentijdse betaling in te lassen, of 

- de aanvrager om aanvullende financiële garantie te verzoeken om het bedrag van de voorfinanciering 

te dekken totdat de eindbetaling wordt vrijgegeven. 

Indien van toepassing, worden deze aanvullende voorwaarden aan de aanvrager meegedeeld bij de 

kennisgeving dat een subsidie is toegekend, en tevens in de subsidieovereenkomst opgenomen. 

Het eindbedrag van de subsidie mag in geen geval het in de subsidieovereenkomst opgenomen 

maximumbedrag overschrijden. 

Op het ogenblik van betaling van het resterende saldo wordt het eindbedrag berekend in verhouding tot de 

subsidiabele kosten van het project en wordt het bedrag naar rato verminderd indien de totale subsidiabele 

kosten lager zijn uitgevallen dan de totale geraamde kosten. 

De Commissie mag tevens het eindbedrag van de subsidie verminderen om te zorgen dat de totale 

inkomsten van het project de totale projectkosten niet te boven gaan. 

De bedragen die als eindbetaling zijn verschuldigd, worden door de Commissie binnen zestig 

kalenderdagen na ontvangst van het volledige eindverslag en het verzoek om betaling van het eindbedrag 

uitgekeerd. Indien de uiterste datum wordt overschreden zonder dat de betaling heeft plaatsgevonden, 

hebben aanvragers recht op rente. Dit geldt alleen voor geldige en volledige betalingsverzoeken. 
 
4. Hoe moet een aanvraag worden voorbereid? 
 

                                                 
3
 Betaling van voorfinanciering moet worden aangevraagd in een per post gestuurde brief, voorzien van datum en 

handtekening, onder vermelding van het nummer van de subsidieovereenkomst en het HT-nummer. In de aanvraag moet 

duidelijk om voorfinanciering worden verzocht en moet het totale bedrag in euro's worden vermeld. 
4
 Het eindverslag is volledig indien het aan alle in de bijlagen bij de subsidieovereenkomst vermelde vereisten voldoet. 

5
 Uitkering van het eindbedrag moet worden aangevraagd in een per post gestuurde brief, voorzien van datum en 

handtekening, onder vermelding van het nummer van de subsidieovereenkomst en het HT-nummer. In de aanvraag moet 

duidelijk om eindbetaling worden verzocht en moet het totale bedrag in euro's worden vermeld. 
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4.1. Indieningsmethode en taal 

Aanvragen moeten worden ingediend op het standaard aanvraagformulier en vergezeld gaan van de 

bijlagen die in deel F van het aanvraagformulier zijn vermeld. 

Alle ondersteunende documenten moeten duidelijk gerangschikt en genummerd zijn met behulp van de 

voorbladen voor bijlagen, die in het aanvraagpakket zijn opgenomen. 

De formulieren kunnen worden gedownload van de volgende website: 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html 

Alle aanvragen moeten schriftelijk en per post worden ingediend. Er wordt geen manier van indiening 

aanvaard. Aanvragen of bijlagen die per e-mail of fax worden gestuurd, worden niet aanvaard. 

Vragen over de oproep tot het indienen van voorstellen, kunt u per e-mail sturen naar COMP-

TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu. 

Aanvragen moeten volledig zijn (met inbegrip van alle documenten die worden gespecificeerd in de 

bijlage "checklist voor aanvragers") en voorzien zijn van datum en handtekening. Twee exemplaren 

(één ondertekend papieren exemplaar en één elektronisch exemplaar op USB-stick of CD) moeten 

worden ingediend per post, per koerier of persoonlijke uitreiking (waarbij de datum van het 

poststempel of van het ontvangstbewijs van de koerierdienst als bewijs geldt). Aanvragen of bijlagen die 

per e-mail of fax worden gestuurd, worden niet aanvaard. 

De aanvraag moet zijn ondertekend door een persoon die bevoegd is om de aanvrager wettelijk te 

verbinden. 

De aanvraag en alle bijlagen kunnen worden ingediend in alle officiële talen van de Europese Unie, maar 

bij voorkeur in het Engels. Indien de aanvraag wordt ingediend in een andere taal dan het Engels, moet 

een samenvatting in het Engels (deel B.2 van het aanvraagformulier) worden bijgevoegd. 

4.2. Het aanvraagpakket 
Het aanvraagpakket bestaat uit het aanvraagformulier (delen A-F) en de bijlagen (bijlagen 1-14). 

4.3. Aanvraagformulier 
Het aanvraagformulier is een Microsoft Word-document (.doc) waarin de belangrijkste informatie over 

de aanvrager, het project en het eventuele partnerschap/de eventuele partnerschappen (voor zover van 

toepassing) moet worden opgenomen. 

Het aanvraagformulier begint met de titel van het project en een vak dat gereserveerd is voor de 

ontvangstbevestiging van de Europese Commissie. 

Wij raden u aan het aanvraagformulier en de bijlagen zorgvuldig door te lezen. 

4.3.1. Aanvrager – deel A 

Vermeld de gegevens van de aanvrager (zie punt 2.2). 

http://ec.europa.eu/competition/calls/proposals_open.html
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
mailto:COMP-TRAINING-JUDGES@ec.europa.eu
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Alle communicatie/correspondentie met betrekking tot het project wordt gestuurd naar de persoon waarvan 

de naam in het onderdeel "contactpersoon" wordt vermeld. De daarin opgenomen contactgegevens worden 

ook opgenomen in de subsidieovereenkomst. Bedenk wel dat de Commissie er omwille van de efficiëntie 

aan hecht dat alle communicatie tussen de Commissie en de contactpersoon kan plaatsvinden in het Engels. 

De contactgegevens kunnen afwijken van het officiële adres van de aanvrager. 

Vermeld de naam en de functie van de persoon die voor de organisatie ondertekent en voorzie het 

formulier van handtekening, datum en stempel. Die persoon moet bevoegd zijn om de aanvrager financieel 

en wettelijk te verbinden. Bedenk wel dat de Commissie om een kopie van die machtiging kan vragen. 

Indien aan het voorstel een subsidie wordt toegekend, stelt de Commissie een subsidieovereenkomst op die 

door de in dit deel vermelde persoon moet worden ondertekend, tenzij een andersluidende kennisgeving is 

verstrekt. 

Vermeld de gegevens van de coördinerende organisatie, indien de aanvrager het financieel beheer van het 

project aan een andere organisatie delegeert (zie punt 2.2). 

4.3.2. Projectbeschrijving – deel B 

4.3.2.1. Algemene informatie – deel B.1 

Dit deel bevat de belangrijkste beschrijving van de activiteiten die worden ondernomen in het kader van het 

project. Het document biedt de Commissie gedetailleerde informatie over het project, zoals de titel van het 

project, de voorgestelde activiteiten, doelstellingen, prioriteiten, aantal partners, duur enz. Die informatie 

vormt de belangrijkste basis voor de beoordeling van uw aanvraag. 

Geef het project een specifieke titel die de voorgestelde acties weerspiegelt. Gebruik in de titel van uw 

project niet de naam van het programma op grond waarvan de subsidie wordt toegekend. 

De volledige titel van het project moet worden vermeld in het veld "titel". In het veld "acroniem/korte 

titel" kan een verkorte titel worden opgenomen. 

U moet in uw antwoorden altijd zo gedetailleerd en specifiek mogelijk zijn en er tegelijk voor zorgen dat 

daarin geen irrelevante informatie wordt opgenomen, bijvoorbeeld informatie over eerdere projecten, de 

gangbare activiteiten van uw organisatie of overige informatie die niet direct gerelateerd is aan uw project. 

Vergeet niet dat het aantal en de nationaliteiten van alle partners, deelnemers en sprekers hier duidelijk 

moeten worden vermeld (indien nodig ramingen). Die aantallen vormen een ijkpunt voor alle toekomstige 

stappen van het proces, waaronder de controle van de subsidiabiliteit van uw voorstel, de beoordeling van 

het voorstel door deskundigen en, indien van toepassing, de evaluatie na afloop van het project om te 

bekijken of het project zijn doelstellingen heeft bereikt. 

Projecten kunnen niet langer duren dan twee jaar (24 maanden). Bij de planning van uw project moet u 

daarmee rekening houden en uw activiteiten dienovereenkomstig plannen. 

Geef aan wanneer u met uw voorgestelde project van start wil gaan. Ten behoeve van de planning moet u 

ermee rekening houden dat de beoordeling van de voorstellen ongeveer drie maanden duurt na het 

verstrijken van de termijn voor indiening. Doorgaans worden de subsidieovereenkomsten negen maanden 
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na het verstrijken van de termijn van de oproep ondertekend, dus houd daarmee rekening bij de planning 

van uw activiteiten. 

LET OP: indien u een voorstel indient dat van start gaat of reeds is afgelopen vóór het verstrijken van de 

termijn voor indiening, wordt uw voorstel afgewezen omdat er geen EU-financiering met terugwerkende 

kracht kan worden toegekend. 

De bedragen die u in dit deel opgeeft, moeten identiek zijn aan de bedragen in het begrotingsformulier 

(bijlage 3 bij het aanvraagformulier). Daarom raden wij u aan deze velden pas in te vullen nadat u uw 

begrotingsraming hebt afgerond. 

4.3.2.2. Samenvatting – deel B.2 

De samenvatting moet de lezer een duidelijk inzicht geven in de doelstellingen van het voorstel (wie, wat, 

waar, wanneer, hoe en waarom) en de manier waarop het voorstel voldoet aan de doelstellingen van de 

oproep naar aanleiding waarvan het is ingediend. De samenvatting moet ook de inhoud toelichten en de 

activiteiten die zullen worden verricht om die doelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast moet de 

aanvrager uiteenzetten waarom het project innovatief is en hoe het project voortbouwt op de bestaande 

kennis en op Europees niveau meerwaarde creëert. 

Denk eraan dat de deskundigen die uw voorstel beoordelen, niet weten wie u bent, wat u hebt gedaan in het 

verleden en wat de specifieke situatie in uw land is ten aanzien van de opleidingsbehoeften van rechters. 

Probeer zo helder en volledig mogelijk te zijn en geef duidelijk aan wat de specifieke kenmerken van uw 

voorstel zijn. 

Bedenk dat er in deel C wordt gevraagd naar overige belangrijke aspecten, waaronder de verwachte 

resultaten, de marketingstrategieën enz. Probeer daarom te voorkomen dat u in herhaling valt. Dit deel is 

tezamen met deel C het "visitekaartje" van uw project en wordt gebruikt voor publicatie en verspreiding 

wanneer aan uw voorstel een subsidie wordt toegekend. 

De samenvatting van het project mag ten hoogste één bladzijde beslaan en moet worden opgesteld in het 

Engels. 

Voeg cv's bij (bijlage 9). Die worden bekeken bij de beoordeling van het voorstel om na te gaan of het aan 

de selectiecriteria voldoet, en de operationele en professionele capaciteit van het project te evalueren. U 

moet recente cv's bijvoegen van de belangrijkste personeelsleden, , waaronder de coördinator/manager van 

het project, de persoon die verantwoordelijk is voor het financieel beheer en de voornaamste deskundigen. 

De Commissie adviseert met klem om voor die cv's gebruik te maken van de opmaak van het Europass-cv. 

Het staat organisaties echter vrij de cv's in een andere opmaak aan te leveren. Alle cv's moeten voldoende 

gedetailleerd zijn opdat de Commissie kan beoordelen of de persoon gekwalificeerd is voor de voorgestelde 

functie en over voldoende ervaring beschikt in het onderwerp of de rol. 

 

Het sjabloon van het Europass-cv kan worden gedownload van de volgende website: 

http://europass.cedefop.europa.eu/nl/documents/curriculum-vitae 

4.3.2.3. Overige projecten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan dit voorstel – deel B.3 

Noem alle EU-subsidies (zowel exploitatie- als projectsubsidies) en aanbestedingen die gedurende de 

afgelopen drie jaar zijn gegund aan de aanvrager, de medebegunstigden en alle geassocieerde 

http://europass.cedefop.europa.eu/nl/documents/curriculum-vitae
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partners. 

Vermeld de rol van uw organisatie in die projecten (was u aanvrager of partner?). 

U moet het DG Concurrentie onverwijld in kennis stellen van alle aanvullende aanvragen voor financiering 

die zijn ingediend bij andere EU-instellingen of -agentschappen, en/of alle financiering die na indiening 

van deze aanvraag is goedgekeurd door andere EU-instellingen of -agentschappen. 

4.3.3. Rechtvaardiging, effect en resultaten van het project – deel C 

4.3.3.1. Rechtvaardiging van het voorstel – deel C.1. 

In dit deel moet u de vereisten, het doel en het verwachte effect van het project uiteenzetten, alsmede de 

reden waarom het belangrijk is dat de Commissie uw voorstel kiest. 

Zet ook uw marketingstrategie uiteen (bijvoorbeeld hoe wilt u deelnemers aantrekken? Maakt u gebruik van 

een strategische methode? Beschikt u over relevante mailinglijsten?) 

4.3.3.2. Resultaten en effect – deel C.2 

Beschrijf in detail de verwachte resultaten van het project, de outputs en resultaten, alsmede de strategie om 

die te verspreiden. Uw strategie om resultaten te bereiken, moet hier worden opgenomen en kan ook in 

deel E worden opgenomen (zie punt 4.3.5). Denk eraan dat de beoordelaars dit deel gebruiken om te 

beoordelen hoe uw project voldoet aan de gunningscriteria "verspreiding en duurzaamheid". Probeer zo 

helder en volledig mogelijk te zijn over de door u beoogde outputs en de blijvende effecten daarvan. 

4.3.4. Partners – deel D 

4.3.4.1. Overzicht van de partners – deel D.1. 

In dit deel van het aanvraagformulier moet u basisinformatie opnemen over alle partners die betrokken zijn 

bij de uitvoering van het project (met inbegrip van de aanvragende organisatie en alle medebegunstigden). 

Die lijst van partners moet ook worden opgenomen in het financieel plan en het formulier voor de 

gedetailleerde begrotingsraming (bijlage 3 van het aanvraagpakket). 

4.3.4.1. Kenmerken van het partnerschap – deel D.2. 

Geef aanvullende informatie over de partnerorganisaties en hun rol in het project (wie de betrokken 

organisaties zijn en wat ze doen) en zorg dat u de organisaties in dezelfde volgorde vermeldt als in de tabel 

in D.1. 

4.3.5. Organisatie en beheer van het project – deel E 

4.3.5.1. Werkplan en tijdsschema uitvoering – deel E.1. 

In dit deel van het subsidieaanvraagformulier kunt u aspecten van het project beschrijven die niet specifiek 

aan bod konden komen in deel B, maar die niettemin van belang zijn voor de succesvolle uitvoering van 

een project of werkstroom. U moet een werkplan opstellen en het in stappen onderverdelen. 

Hierin moeten de globale duur, het vereiste aantal personeelsleden en de werkmethoden worden 
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uiteengezet
6
. Tot slot moet u uw strategie om de resultaten te verspreiden en uw plan om de kwaliteit van 

uw project te garanderen, uitleggen. 

Dit laatste deel stelt de beoordelaars van de Commissie in staat te bekijken wat de kans is dat de outputs (of 

de effecten daarvan) blijvend zullen zijn na afloop van de overeenkomst. 

Zorg ervoor dat u niet opnieuw het project beschrijft, maar juist elke specifieke vraag zo beknopt mogelijk 

beantwoordt. 

4.3.6. Bijlagen – deel F 

Alle vereiste bijlagen worden opgesomd in deel F van het aanvraagformulier. U moet die bestanden 

invullen en bij het aanvraagformulier voegen in de oorspronkelijke opmaak (Excel- en Word-documenten) 

in een elektronisch exemplaar, en op papier indien een ondertekend origineel exemplaar vereist is. 

BIJLAGE 1. Checklist voor aanvragers 

De checklist helpt u uw aanvraag in te vullen. Zodra u de aanvraag hebt afgerond, kunt u deze checklist 

invullen en ondertekenen om te controleren of u alles wat wordt gevraagd, hebt bijgevoegd. 

BIJLAGE 2. Elektronisch exemplaar van de volledige aanvraag 

Om de aanvraag in te vullen, moet u een elektronisch exemplaar van het subsidieaanvraagformulier 

inclusief alle ingevulde bijlagen indienen. Het elektronische exemplaar moet overeenstemmen met het 

origineel (wat betekent dat originele documenten die van stempel, datum en ondertekening moeten zijn 

voorzien, in die status in het elektronische exemplaar moeten worden opgenomen). Om ervoor te zorgen dat 

het elektronische exemplaar volledig is, raden wij u aan dat pas aan te maken als u het volledige 

aanvraagformulier en de bijlagen daarbij hebt ingevuld en u klaar bent om die in te dienen. 

BIJLAGE 3. Financieel plan en gedetailleerde begrotingsraming 

In dit deel van het subsidieaanvraagformulier moet u uw geraamde begroting van het project opnemen, 

uitgesplitst tussen de categorieën kosten en inkomsten. 

De hier opgenomen totale begrotingsraming moet gelijk zijn aan de begroting die is opgenomen in deel B.1 

van het aanvraagformulier (de projectbeschrijving). 

Alle bedragen moeten in euro's luiden en mogen slechts twee decimalen bevatten. 

Het financieel plan en de gedetailleerde begrotingsraming moeten specifieke, duidelijke financiële 

informatie bevatten op grond waarvan uw voorstel kan worden beoordeeld. Ze worden gelezen in 

samenhang met het subsidieaanvraagformulier en de andere bijlagen, dus denk eraan dat inconsistenties 

tussen de formulieren – in de planning van de actie (bv. aantal en plaats van bijeenkomsten enz.) of in de 

terminologie waarmee elk van de activiteiten wordt beschreven – ongunstig worden beoordeeld. 

Het financieel plan en de gedetailleerde begrotingsraming zijn opgenomen in een Excel-document, dat 

moet worden gebruikt gedurende de gehele levensduur van het project (met inbegrip van aanvraag, 

beoordelings- en selectiefase en voor uw eindrapportage). Zorg ervoor dat het Excel-bestand (in niet-

                                                 
6
 Deeltijds/voltijds, op afstand/ter plaatse, bijeenkomsten/workshops enz. 
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gescande vorm) is opgenomen in het elektronische exemplaar van de aanvraag, zodat correcties 

gemakkelijker zijn. 

De sheet moet alle gedetailleerde kosten bevatten die nodig zijn om het project uit te voeren. Ook moeten 

alle bronnen van projectinkomsten (fondsen) zijn opgenomen, zowel de bedragen die worden ingebracht 

door de begunstigden van de subsidie (aanvrager en medebegunstigden) als de fondsen die worden 

ingebracht door eventuele andere derden (medefinanciers en geassocieerde partners). 

 
Het financieel plan en de gedetailleerde begrotingsraming bestaan uit vijftien werkbladen: 

 financieel plan (overzicht van de begrotingsraming); 

 deel A.a) – personeel per categorie; 

 deel A.b) – reis- en verblijfskosten voor personeel dat betrokken is bij de operatie; 

 deel A.c) – reis- en verblijfskosten voor sprekers; reis- en verblijfskosten voor deelnemers 

 deel A.d) – kosten voor maaltijden en drankjes voor personeel dat betrokken is bij de operatie en 
voor deelnemers, sprekers en tolken; 

 deel A.e) – tolkkosten; 

 deel A.f) – kosten van materieel, grond en onroerende goederen; 

 deel A.g) – kosten van verbruiksgoederen en benodigdheden; 

 deel A.h) – kosten van publicaties en verslagen 

 deel A.i) – overige directe kosten 

 deel A.j) – algemene kosten die worden toegerekend aan de operatie 

 bijdragen in natura  

 inkomstentabel (overige bijdragen) 

 ondertekening 

 personeelscategorie 

Het begrotingsraming wordt voor beoordeling aanvaard als: 

 het standaardsjabloon wordt gebruikt; 

 de sheets worden ingevuld met een gedetailleerde uitsplitsing in euro's van de geschatte uitgaven 

van het project. 

 

BIJLAGE 4. Financiële vaststelling 

Vul hier de gegevens in van de bankrekening die zal worden gebruikt voor het project indien dit wordt 
geselecteerd en vul alle relevante velden in: 

 de wettelijke naam van de begunstigde, die het project coördineert (die informatie moet dezelfde zijn als 

die in deel A van het aanvraagformulier); 

 het wettelijke adres van de aanvragende organisatie, die het project coördineert; 

 de bankgegevens van de begunstigde of de medebegunstigde die is aangewezen als ontvanger van de 

betalingen (doorgaans de aanvrager) indien het gaat om een subsidieovereenkomst met meerdere 

begunstigden; 

 stempel van de bank en datum OF een bankafschrift waarop duidelijk het IBAN-nummer, de BIC-code 

en de naam van de bank vermeld staan. 



- 15 - 

 

 

Leidraad voor aanvragers – oproep tot het indienen van voorstellen 2014 
 

BIJLAGE 5. Rechtspersoon 

De volgende informatie moet worden verstrekt voor de aanvrager en voor alle medebegunstigden, met een 

afzonderlijk formulier voor elk. Dit is niet nodig voor geassocieerde partners: 

 de wettelijke naam van de aanvrager (die informatie moet dezelfde zijn als die in deel A van het 

aanvraagformulier) of medebegunstigde; 

 het wettelijke adres van de begunstigde/medebegunstigde. 

BIJLAGE 6. Verklaring op erewoord van de aanvrager (uitsluitingscriteria en geen 

belangenconflict) 

Alleen indien het gevraagde subsidiebedrag gelijk is aan of hoger is dan 60 000 EUR, zijn aanvragers 

verplicht een verklaring te ondertekenen met betrekking tot de uitsluitingscriteria. De verklaring betreft het 

feit dat aanvragers over stabiele en toereikende financieringsbronnen beschikken om hun activiteiten 

gedurende het project te kunnen uitvoeren en dat zij akkoord gaan te helpen het te financieren. 

BIJLAGE 7. Bewijs van wettelijke status 

De onderstaande documenten zijn alleen vereist voor de aanvrager en medebegunstigden, maar niet voor 

geassocieerde partners. De Commissie aanvaardt alleen kopieën van officiële documenten. Die documenten 

zijn nodig om de begunstigde te registreren in het boekhoudkundige systeem van de Commissie, maar 

worden ook gebruikt om de subsidiabiliteit van de aanvrager te controleren. 

Bijlage 7 hoeft niet te worden ingediend indien de aanvrager een overheidsinstantie (bv. een ministerie, een 

lokale, regionale, nationale of federale autoriteit, een gemeente of een andere overheidsinstantie) of een 

universiteit is. Die instanties moeten die informatie echter wel kunnen verstrekken op verzoek van de 

Commissie. 

 

Afhankelijk van de wettelijke status van de aanvragende organisatie kunnen de volgende documenten 

worden gevraagd:  

 

Private instanties 

1. de statuten van de organisatie; 

2. bewijs van wettelijke registratie van de organisatie: een exemplaar van een officieel document 

(bv. een publicatieblad, het nationale vennootschapsregister enz.) waarop de officiële naam en het 

adres van het geregistreerde kantoor (hoofdkantoor) van de organisatie en het door de nationale 

autoriteiten verstrekte registratienummer vermeld staan; 

3. een kopie van de inschrijving in het btw-register, indien van toepassing, en indien het btw-

nummer niet vermeld staat op voornoemde officiële documenten; 

 

Overheidsinstanties 

1. een kopie van de resolutie, de wet, het decreet of de beslissing of een ander officieel document 

waaruit de vestiging van de organisatie blijkt; 

2. de statuten van de organisatie, indien van toepassing; 

3. indien de organisatie een btw-nummer heeft, een kopie van de inschrijving in het btw-register. 

 

BIJLAGE 8. Beoordeling van de financiële draagkracht 
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Indien de totale aangevraagde subsidie lager is dan 60 000 EUR, hoeft u enkel een verklaring op erewoord 

op te stellen over uw financiële draagkracht om het project uit te voeren. 

Is de totale aangevraagde subsidie gelijk aan of hoger dan 60 000 EUR, dan moet u de officiële jaarlijkse 

financiële staten (balans en/of winst- en verliesrekening) over het afgelopen afgesloten boekjaar 

verstrekken om uw financiële draagkracht aan te tonen. Voor nieuw opgerichte organisaties kan ter 

vervanging van die documenten het bedrijfsplan worden bijgevoegd. 

Bijlage 8 hoeft niet te worden ingediend als de aanvrager een overheidsinstantie (bv. een ministerie, 

een lokale, regionale, nationale of federale autoriteit, een gemeente of een andere overheidsinstantie) 

of een publieke universiteit is. 

BIJLAGE 9. Beoordeling van de operationele capaciteit 

Neem hier informatie op over projecten die u in het verleden hebt afgerond. Als u die reeds in deel B.3 van 

het subsidieaanvraagformulier hebt vermeld, kunt u hier de ondersteunende documenten en eventuele 

aanvullende informatie opnemen. 

Indien de totaal aangevraagde subsidie lager is dan 60 000 EUR, hoeft u enkel een verklaring op erewoord 

op te stellen over uw operationele capaciteit om het project uit te voeren. 

BIJLAGE 10. Loonschalen personeel 

De loonschaal van het personeel kan bijvoorbeeld met salarisstrookjes worden aangetoond. Het dagloon 

van uw personeel mag niet meer bedragen dan de maximale subsidiabele dagtarieven voor 

personeelskosten. 

BIJLAGE 11. Verklaringen van partners 

Indien van toepassing, moet u intentieverklaringen bijvoegen van partners waarin zij hun deelname aan het 

project bevestigen. Als uw partnerorganisatie(s) een medebegunstigde is/medebegunstigden zijn (2.3.1) en 

kosten maakt/maken (zoals opgenomen in uw begroting), voeg dan ook exemplaren van bijlage 6 en 

bijlage 7 bij. 

BIJLAGE 12. Uitdrukkelijke toezegging van de aanvrager om verantwoordelijkheid voor 

de financiering te nemen 

Geef, indien van toepassing, de uitdrukkelijke toezegging dat u de verantwoordelijkheid voor de 

financiering aanvaardt indien de andere partijen dit niet kunnen doen. Dit document kan worden ingediend 

in de vorm van een verklaring. 

BIJLAGE 13. Btw-verklaring 

Voeg een officieel document bij waarop uw btw-nummer vermeld staat of, indien van toepassing, waaruit 

blijkt dat u daarvan bent vrijgesteld. Met ingang van 2014 hoeft dit document alleen te worden 

bijgevoegd om documenten in bijlage 5 te ondersteunen. 

5. Subsidiabiliteit van kosten – welke soort kosten worden aanvaard 

Kosten zijn subsidiabel indien ze daadwerkelijk door de begunstigde van een subsidie zijn gemaakt en aan 

de volgende criteria voldoen: 
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 ze zijn gemaakt gedurende het project of het werkprogramma, met uitzondering van kosten met 

betrekking tot eindverslagen en controlecertificaten. 

 De periode van subsidiabiliteit van kosten gaat in zoals gespecificeerd in de subsidieovereenkomst of het 

subsidiebesluit. 

 Als een begunstigde kan aantonen dat het noodzakelijk is dat het project reeds van start gaat voordat de 

overeenkomst is ondertekend, is het toegestaan om uitgaven te doen voordat de subsidie is toegekend. 

De periode van subsidiabiliteit kan in geen geval ingaan vóór de datum waarop de subsidieaanvraag is 

ingediend (zie punt 4.3.2.1 hierboven); 

 ze zijn door de aanvrager opgenomen in de geraamde begroting (bijlage III) voor het project of het 

werkprogramma; 

 ze zijn gemaakt in samenhang met het project zoals beschreven in bijlage I en zijn nodig voor de 

uitvoering ervan; 

 ze zijn aanwijsbaar en controleerbaar en zijn met name opgenomen in de boekhouding van de 

begunstigde en vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige normen die van toepassing zijn in het 

land waar de begunstigde is gevestigd en de gebruikelijke kostenberekeningsmethoden van de 

begunstigde; 

 ze voldoen aan de vereisten van de geldende fiscale en sociale wetgeving; 

 ze zijn redelijk en gerechtvaardigd en voldoen aan de vereisten van goed financieel beheer, met name 

die met betrekking tot zuinigheid en efficiëntie. 

Op grond van de interne boekhoudkundige en controleprocedures van de begunstigde moet het mogelijk 

zijn om de gedeclareerde kosten en opbrengsten met betrekking tot de gebeurtenis of het project direct aan 

te sluiten op de overeenkomstige jaarstukken en ondersteunende documenten. 

5.1. Subsidiabele directe kosten 

De volgende directe kosten zijn subsidiabel, op voorwaarde dat ze voldoen aan de criteria die in punt 5 

hierboven zijn opgenomen. 

Subsidiabele directe kosten voor het project/het werkprogramma omvatten al die kosten die, met 

inachtneming van de hierboven opgenomen voorwaarden voor subsidiabiliteit, kunnen worden bestempeld 

als specifieke kosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van het project of het werkprogramma en 

die derhalve direct daaraan kunnen worden gekoppeld. Daarbij gaat het onder meer om: 

- de kosten van het voor het project ingezette personeel van de begunstigde (op grond van een 

arbeidsovereenkomst of een gelijkwaardig aanstellingsbesluit). Deze kosten omvatten de reële 

lonen plus socialezekerheidsbijdragen en andere wettelijke kosten die als bezoldiging worden 

beschouwd, voor zover deze niet meer bedragen dan hetgeen de begunstigde normaliter gemiddeld 

als lonen uitbetaalt. Deze kosten kunnen tevens een aanvullende bezoldiging omvatten, met 

inbegrip van betalingen op basis van aanvullende contracten, ongeacht de aard van die contracten, 

mits die bezoldiging consequent en ongeacht de gebruikte financieringsbron wordt betaald telkens 

wanneer soortgelijk werk of soortgelijke deskundigheid vereist is. 
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De kosten van natuurlijke personen die op grond van een andere overeenkomst dan een 

arbeidsovereenkomst voor de begunstigde werken, kunnen worden gelijkgesteld met de 

bovengenoemde personeelskosten, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

(i) de natuurlijke persoon werkt onder leiding van de begunstigde en in de lokalen van de 

begunstigde, tenzij anders overeengekomen met de begunstigde, 

(ii) het resultaat van het werk behoort toe aan de begunstigde, en 

(iii) de kosten verschillen niet wezenlijk van de kosten van het personeel dat gelijkwaardige 

taken verricht op basis van een arbeidscontract met de begunstigde; 

- de personeelskosten van nationale overheden voor zover deze betrekking hebben op de kosten van 

activiteiten die de desbetreffende overheidsinstantie niet zou verrichten indien het project in 

kwestie niet zou worden uitgevoerd; 

- reis- en verblijfsvergoedingen (voor bijeenkomsten, indien van toepassing met inbegrip van 

startvergaderingen, conferenties enz.), indien deze kosten in overeenstemming zijn met uw 

gangbare praktijk en niet meer bedragen dan de door de Commissie voorgestelde relevante 

eenheidskosten; 

- afschrijvingen op materieel (nieuw of tweede hands): alleen dat deel van de afschrijving op het 

materieel dat overeenkomt met de duur van het project of het werkprogramma en de mate van 

werkelijk gebruik ten behoeve van het project wordt door de Commissie in aanmerking genomen; 

de kosten van de lease of huur van materieel of overige activa zijn eveneens subsidiabel, mits deze 

kosten niet hoger zijn dan de afschrijvingskosten van soortgelijk materieel of activa en er daarin 

geen financieringsvergoeding is begrepen. 

Bij wijze van uitzondering kan in de bijzondere voorwaarden (zie het sjabloon van de 

subsidieovereenkomst) worden bepaald dat de volledige kosten van de aankoop van materieel 

worden vergoed, indien dit gerechtvaardigd is door de aard van het project en de context waarin het 

materieel of de activa worden gebruikt; 

- de kosten van verbruiksgoederen en benodigdheden, mits kan worden vastgesteld dat ze kunnen 

worden toegekend aan het project; 

- de kosten die direct voortvloeien uit de vereisten om het project uit te voeren (verspreiding van 

informatie, specifieke beoordeling van het project, vertalingen, reproductie). 

Voor overige bepalingen en informatie, zie artikel II.19.2 van het sjabloon van de subsidieovereenkomst. 

5.2. Subsidiabele indirecte kosten (overheadkosten) 

Onder "indirecte kosten" van het project worden kosten verstaan die geen specifieke, direct met de 

uitvoering van het project verband houdende kosten zijn en die derhalve niet direct aan het project kunnen 

worden toegerekend. Deze mogen geen kosten omvatten die als subsidiabele directe kosten kunnen worden 

gerekend of worden opgegeven. 
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Een vast tarief van ten hoogste 7 % van de totale subsidiabele directe kosten van het project is subsidiabel 

onder indirecte kosten. Dit vertegenwoordigt de algemene administratieve kosten van de begunstigde die 

aan het project kunnen worden toegerekend. 

Indirecte kosten mogen geen kosten bevatten die onder een andere begrotingsrubriek zijn opgenomen. 

U moet eraan denken dat indien uw organisatie een exploitatiesubsidie ontvangt, indirecte kosten niet 

subsidiabel zijn in het kader van subsidies die voor specifieke projecten worden toegekend. 

5.3. Niet-subsidiabele kosten  

Onderstaande lijst is een minimale referentielijst waaraan volledig moet worden voldaan, behoudens 

andersluidende bepalingen in de basishandeling. 

– rendement op vermogen; 

– schulden en kosten van schulden; 

– voorzieningen voor verliezen of schulden; 

– kosten van overmakingen door de Commissie die in rekening worden gebracht door de bank van de 

begunstigde; 

– debetrente; 

– dubieuze vorderingen; 

– wisselkoersverliezen; 

– kosten die door de begunstigde zijn gedeclareerd voor een ander project dat een uit de EU-

begroting gefinancierde subsidie heeft ontvangen (met inbegrip van subsidies toegekend door een 

lidstaat maar uit de EU-begroting gefinancierd en subsidies toegekend door andere instanties dan 

de Commissie om de EU-begroting uit te voeren); indirecte kosten zijn met name niet-subsidiabel 

in het kader van een projectsubsidie indien die is toegekend aan een begunstigde die in de 

desbetreffende periode reeds een uit de EU-begroting gefinancierde exploitatiesubsidie ontvangt; 

– aftrekbare btw; 

– bijdragen in natura; 

– buitensporige of ondoordachte kosten; 

– reis- en subsidiabele kosten voor EU-functionarissen. 

 

6. Gedetailleerde regels inzake subsidiabele kosten 

Hieronder vindt u een gedetailleerde beschrijving van de subsidiabiliteitsregels voor elke categorie kosten 

die u in uw begroting voor het project kunt opnemen. Zorg ervoor dat de kosten waarvoor u om betaling 

verzoekt, aan deze regels voldoen, omdat ze anders in een later stadium door de Commissie kunnen worden 

afgewezen. 



Leidraad voor aanvragers – oproep tot het indienen van voorstellen 

- 20 - 

 

 

6.1. Subsidiabele directe kosten - financieel plan en gedetailleerde 
begrotingsraming 

6.1.1. Personeelskosten (deel A.a) 

6.1.1.1 Algemene beginselen 
 

Om te zorgen voor een succesvolle uitvoering van de taken met betrekking tot de projectactiviteiten, 

moeten er passende personele middelen worden toegewezen aan het project. 

 

Personeelskosten worden in rekening gebracht op basis van de werkelijke tijd die aan het project is besteed. 

De kosten worden berekend op basis van het werkelijke bruto salaris of loon, plus sociale bijdragen en 

overige wettelijke kosten die deel uitmaken van de beloning. De tijd die elk personeelslid besteedt aan de 

uitvoering van het project, wordt regelmatig bijgehouden met behulp van ondertekende urenstaten of een 

vergelijkbaar urenregistratiesysteem dat door de werkgever is ingevoerd en gewaarmerkt. 

De hoogte van de salarissen moet redelijk zijn en in overeenstemming met uw normale loonbeleid. Het 

dagloon van uw personeel mag niet meer bedragen dan de maximale subsidiabele dagtarieven voor 

personeelskosten. 

 

Salarissen van (of vergoedingen voor) tijdelijk en contractueel personeel kunnen eveneens in deze 

categorie worden opgenomen indien de desbetreffende persoon voor de begunstigde en/of een 

medebegunstigde werkt op basis van een contract of individueel subcontract op grond waarvan de persoon 

uitdrukkelijk wordt gekoppeld aan het project en indien die praktijk voldoet aan de desbetreffende 

nationale wetgeving. 

 

Bij het invullen van de personeelskosten in het financieel plan en de gedetailleerde begrotingsraming 

moet u in elk geval de volgende informatie opgeven: 

- de naam van het personeelslid van het project (indien bekend), 

- zijn/haar rol in het project, 

- de arbeidsstatus van het personeelslid: of hij/zij specifiek voor het project wordt 

aangeworven of reeds in dienst is bij de organisatie, of hij/zij zelfstandige is, of hij/zij 

deeltijds of voltijds aan het project werkt, enz. 

 
6.1.1.2 Kosten voor personeel in vaste dienst bij overheidsinstanties 

Dit deel betreft de kosten van personeel in vaste dienst bij overheidsinstanties. Het deel is niet van 

toepassing op de personeelskosten van universiteiten, ongeacht hun status. 

De loonkosten van personeel in vaste dienst bij overheidsinstanties kunnen alleen met de subsidie worden 

gefinancierd voor zover die betrekking hebben op projectactiviteiten die de overheidsinstantie niet zou 

hebben ondernomen indien het project niet was aangegaan. Die activiteiten moeten voor de organisatie 

aanvullende kosten vormen. 

 

Loonkosten van personeelsleden in vaste dienst bij een overheidsinstantie zijn alleen in de volgende 

gevallen subsidiabel: 

a) Beloning voor overuren 

Alleen de contante vergoeding voor overuren of de beloning die is betaald voor extra uren van 

http://www.google.com/url?sa=t&amp;amp;amp;rct=j&amp;amp;amp;q=&amp;amp;amp;esrc=s&amp;amp;amp;frm=1&amp;amp;amp;source=web&amp;amp;amp;cd=9&amp;amp;amp;ved=0CFoQFjAI&amp;amp;amp;url=http://www.programmaleonardo.net/llp/down
http://www.google.com/url?sa=t&amp;amp;amp;rct=j&amp;amp;amp;q=&amp;amp;amp;esrc=s&amp;amp;amp;frm=1&amp;amp;amp;source=web&amp;amp;amp;cd=9&amp;amp;amp;ved=0CFoQFjAI&amp;amp;amp;url=http://www.programmaleonardo.net/llp/down
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personeelsleden in vaste dienst bij een overheidsinstantie kan als subsidiabel worden beschouwd, indien het 

personeelslid is gedetacheerd/toegewezen aan het project overeenkomstig de desbetreffende nationale 

voorschriften.  

Bij het invullen van dit soort personeelskosten in het financieel plan en de gedetailleerde 

begrotingraming moet u in elk geval de volgende informatie opgeven: 

- het sleutelwoord "overuren", 

- de naam van het personeelslid, 

- het totale aantal overuren dat nodig is om de taken van het project uit te voeren, 

- het eenheidstarief (het bedrag van de uurbeloning). Het eenheidstarief voor overuren 

wordt geraamd op basis van de totale beloning van de normale werkuren plus de 

contante vergoeding voor overuren, gedeeld door het totale aantal werkuren (normale 

werkuren + overuren). 

b) Kosten voor het vervangen van het desbetreffende personeelslid in zijn/haar normale taken 

Kosten van personeel in vaste dienst bij overheidsinstanties kunnen als volledig subsidiabel worden 

beschouwd, indien de desbetreffende persoon overeenkomstig de geldende nationale voorschriften is 

gedetacheerd/toegewezen aan taken die specifiek betrekking hebben op de uitvoering van het project, en 

indien een andere persoon specifiek is aangeworven om voor de duur van het project de eerste te vervangen 

in diens normale taken. 

Bij het invullen van dit soort personeelskosten in de begrotingsraming moet u in elk geval de volgende 

informatie opgeven: 

- het sleutelwoord "vervanging", 

- de naam van het personeelslid, 

- zijn/haar rol in het project. 

c) Overig personeel in vaste dienst bij overheidsinstanties 

Met uitzondering van de gevallen die onder de categorie a) of b) vallen, worden de kosten van personeel in 

vaste dienst bij overheidsinstanties als subsidiabel beschouwd binnen de limiet van het bedrag dat nodig is 

om het project te medefinancieren. In geen geval kunnen de totale kosten van personeel in vaste dienst bij 

overheidsinstanties hoger zijn dan de totale medefinanciering die van de aanvrager, medebegunstigden, 

geassocieerde partners en derden wordt ontvangen. De Commissie zorgt ervoor dat dit plafond is nageleefd 

voordat de subsidie wordt toegekend overgegaan, en is gerechtigd de bijbehorende kosten 

dienovereenkomstig te verminderen. 

Bij het invullen van dit soort personeelskosten in het begrotingsformulier moet u in elk geval de 

volgende informatie opgeven: 

- het sleutelwoord "gedekt door medefinanciering", 

- de naam van het personeelslid, 

- zijn/haar rol in het project. 

 

Bedenk wel dat indien in het financieel plan en de gedetailleerde begrotingsraming niet 

duidelijk wordt vermeld of de kosten voor personeel in vaste dienst bij overheidsinstanties 

onder de categorie a), b) of c) vallen, deze automatisch worden geacht onder categorie c) te 

vallen. 

6.1.2. Reiskosten (deel A.b en A.c) en maaltijden (A.d) 

Alleen reiskosten die direct gerelateerd zijn aan het project en betrekking hebben op specifieke en duidelijk 
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af te bakenen gebeurtenissen, komen in aanmerking voor EU-financiering. Voor alle reiskosten naar andere 

plaatsen dan die waar de aanvrager en medebegunstigden gevestigd zijn, moet worden aangetoond dat ze 

relevant zijn voor het project. De reiskosten moeten in overeenstemming zijn met uw gangbare praktijk 

inzake reiskosten en mogen niet meer bedragen dan de door de Commissie voorgestelde eenheidskosten. 

Begunstigden zijn verplicht om de goedkoopste manier van reizen te kiezen en om een zo goedkoop 

mogelijk vervoersbewijs te gebruiken. 

Vergoedingen op basis van eenheidskosten 

Begunstigden kunnen een vast tarief per dag toepassen, zoals vermeld in de oproep tot het indienen van 

voorstellen, voor kosten met betrekking tot verblijf en maaltijden en drankjes. Het vaste tarief per dag gaat 

uit van een schaal voor de verblijfskosten en dagvergoedingen voor de dienstreizen van het personeel van 

de Commissie. Voor seminars van een halve dag geldt 50 % van het dagtarief. Eenheidskosten worden 

doorgaans direct aan de deelnemers uitbetaald. 

 

Om mogelijk misbruik te voorkomen raadt de Commissie het ten zeerste af om andere systemen voor de 

vergoeding van verblijfskosten te hanteren. Indien echter kan worden aangetoond dat een dergelijk systeem 

reeds officieel was ingevoerd voordat de subsidie werd toegekend, kan dit toch worden gebruikt binnen de 

limieten per land, zoals opgenomen in de leidraad van de Commissie
7
. Betaling in contanten moet worden 

vermeden (in plaats daarvan moet gebruik worden gemaakt van bankoverschrijvingen), tenzij op grond van 

stukken kan worden aangetoond dat die betalingen zijn opgenomen in de officiële boekhouding van de 

begunstigde van de subsidie. 

 

Vergoedingen op basis van werkelijke kosten 

Verblijfskosten (onderdak, maaltijden, plaatselijke reiskosten in de streek waar het bezoek plaatsvindt en 

diverse overige kosten) kunnen worden vergoed voor het werkelijk uitgegeven bedrag. Het is daarom van 

belang alle ondersteunende documenten te bewaren. Deze kunnen door de Commissie worden opgevraagd 

voordat zij tot de eindbetaling overgaat. Om te kunnen worden vergoed, moeten deze kosten redelijk zijn in 

het licht van de lokale prijzen en uitsluitend verband houden met het project. Indien de deelnemers 

gemeenschappelijke maaltijden worden aangeboden (ontbijt in hotels, lunch en diner tijdens evenementen), 

worden dagkosten voor maaltijden als niet-subsidiabel beschouwd of van de gemaakte kosten afgetrokken. 

Eventuele reiskosten buiten de landen die aan deze oproep tot het indienen van voorstellen kunnen 

deelnemen, worden afgewezen. 

Bij het invullen van de reiskosten in het financieel plan en de gedetailleerde 

begrotingsraming moet u het begin- en het eindpunt van de reis opgeven, het aantal en (indien 

reeds bekend) de namen of nationaliteiten van de reizende personen en de reden van de reis (bv. 

tweede projectbijeenkomst, studiebezoek enz.). Tevens moet u een berekening maken op basis 

van de passende referentieprijs (marktprijs of eenheidskosten). 

Bij het invullen van de verblijfskosten in het financieel plan en de gedetailleerde 

begrotingsraming moet u, in samenhang met de informatie over de reiskosten, de plaats 

opgeven, het aantal en (indien reeds bekend) de namen van de personen die een 

verblijfsvergoeding ontvangen en de reden van de reis (bv. tweede projectbijeenkomst, 

                                                 
7
 http://ec.europa.eu/competition/calls/2013_judges/annex_7_en.pdf 

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

Reis- en verblijfskosten van deelnemers, sprekers en tolken moeten worden opgenomen onder deel A.c. 

 6.1.3. Kosten van tolken en sprekers (deel A.e) 

Kosten van tolken en sprekers moetendienen per persoon worden opgesomd. Het bewijs voor dergelijke 

kosten moet worden ingediend na afloop van het project aan de hand van contracten waarin het exacte 

aantal uren en de uitgekeerde bedragen worden vermeld. 

6.1.4. Materieel (deel A.f) 

6.1.4.1 Materieel (nieuw of tweedehands): 

De kosten van afschrijving van bestaand materieel worden in beginsel beschouwd als onderdeel van de 

indirecte projectkosten. Indien de begunstigde of een medebegunstigde echter speciaal voor het project 

materieel (computer, audiovisuele apparatuur) heeft aangeschaft, kunnen die kosten worden gedeclareerd 

als directe kosten, waarbij zij echterde volgende regels moeten naleven: 

- de prijzen van de verschillende leveranciers moeten worden vergeleken om te zien wie de beste 

prijs-kwaliteitverhouding biedt; 

- alleen kosten van materieel dat is aangeschaft of gehuurd tijdens de subsidiabiliteitsperiode kunnen 

worden gedeclareerd tegen een tarief dat de mate en de duur van het gebruik tijdens die periode 

weerspiegelt; 

- alleen de kosten die overeenkomstig de nationale afschrijvingsregels zijn afgeschreven, worden als 

subsidiabel beschouwd;  

- het aangeschafte materieel moet worden gespecificeerd binnen de organisatie waar het is 

geïnstalleerd en zijn voorzien van een inventarisnummer. 

Bij het invullen van de kosten van materieel in het financieel plan en de 

gedetailleerde begrotingsraming moet u het soort aan te schaffen materieel, alsmede 

de volledige prijs van de aanschaf vermelden. U kunt echter alleen de afgeschreven 

waarde van het materieel aan het project toeschrijven. U moet ook de directe 

koppeling met de uitvoering van het project vermelden. Indien de aangeschafte 

hardware meer dan 1 000 EUR per artikel kost, moet u tevens het 

afschrijvingspercentage opgeven. 

Voorbeeld van de EU-afschrijvingsregels: 

Totale waarde van het aangeschafte materieel: 1 000 EUR 

Geschatte levensduur: drie jaar (36 maanden) 

Toegestane maandelijkse afschrijving bedraagt dan 1 000 EUR/36 = 27,78 EUR 

Duur van de subsidiabiliteit van kosten in de subsidieovereenkomst: 1-9-2014 tot 

en met 31-8-2016 (24 maanden) 

Datum van aanschaf (= factuurdatum): 30-3-2015 

De periode van gebruik voor het project bedraagt in dat geval niet meer dan 17 maanden. 

Ervan uitgaande dat het materieel gedurende de helft van de tijd voor het project wordt 

gebruikt, komt het gebruikspercentage neer op 50 %. 

 

Het totale, uit hoofde van de subsidie uit te keren bedrag voor de afschrijving bedraagt dan: 
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(27,78 EUR x 17 maanden) x 0,5 = 236,13 EUR 

 

6.1.4.2. Grond en onroerend goed 

De kosten van de aankoop van grond en onroerend goed zijn niet subsidiabel. 

De huurkosten van gebouwen worden doorgaans beschouwd als indirecte projectkosten. Indien de huur van 

een gebouw echter direct en uitsluitend is gerelateerd aan de uitvoering van het project (bijvoorbeeld de 

huur van een lokaal voor een conferentie), kan dit als directe kosten worden aanvaard. 

 

Bij het invullen van de kosten voor grond en onroerend goed in het financieel plan en de gedetailleerde 

begrotingsraming moet u de duur van de huur (in maanden/dagen) en het gebruik van de desbetreffende 

eenheidskost vermelden, zodat de kosten kunnen worden berekend. U moet ook de directe koppeling met de 

uitvoering van het project vermelden. 

 

6.1.5. Verbruiksgoederen en benodigdheden (Part A.g) 

De kosten van verbruiksgoederen en benodigdheden zijn subsidiabel, indien ze aanwijsbaar zijn en 

uitsluitend worden gebruikt voor het project. Als zodanig moeten ze aanwijsbaar zijn in de boekhouding 

van de begunstigde. Verbruiksgoederen en benodigdheden moeten werkelijke kosten zijn die nodig zijn om 

het project outputs te doen produceren, en moeten strikt gerelateerd zijn aan de uitvoering van het project. 

Algemene kantoorbenodigdheden (pennen, papier, folders, cartridges, gas en licht, telefoon- en 

postdiensten, internet, computersoftware enz.) worden als indirecte kosten beschouwd. 

Bij het invullen van de kosten voor verbruiksgoederen en benodigdheden in het financieel plan en de 

gedetailleerde begrotingsraming moet u die berekenen op basis van de desbetreffende eenheidskost in plaats 

van met vaste bedragen. U moet ook de directe koppeling met de uitvoering van het project vermelden. 

 

6.1.6. Overige mogelijke directe kosten (deel A.h en A.i) 

6.1.6.1. Kosten van publicaties en verslagen (deel A.h) 

Om in aanmerking te komen voor EU-financiering moeten publicaties specifiek voor het project worden 

opgesteld. 

Indien activiteiten met betrekking tot publicaties en verslagen en verspreiding daarvan worden uitbesteed, 

moeten de in punt 6.1.3 uiteengezette regels inzake onderaanbesteding worden toegepast. 

Bij het invullen van deze kosten in het financieel plan en de gedetailleerde begrotingsraming moet u het 

soort publicatie of verslag, het aantal bladzijden en het aantal exemplaren duidelijk vermelden. Voor de 

kosten van vertalingen, revisie, drukwerk e.d. moeten aparte posten worden opgenomen. Voor vertalingen 

moet u ook de talen vermelden waarnaar en waaruit wordt vertaald. 

6.1.6.2. Overige directe kosten (deel A.i) 

Specifieke kosten met betrekking tot conferenties en seminars die worden georganiseerd als onderdeel van 

de uitvoering van het project, moeten in deze rubriek worden opgenomen. 

Indien activiteiten met betrekking tot conferenties en seminars worden uitbesteed, moeten de hieronder 
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vermelde regels inzake onderaanbesteding worden toegepast. 

 

Bij het invullen van deze kosten in het financieel plan en de gedetailleerde begrotingsraming moeten 

gedetailleerde berekeningen van de desbetreffende kosten worden verstrekt. Vermeld bijvoorbeeld voor de 

huur van een lokaal het aantal deelnemers en het aantal dagen/uren waarvoor het lokaal werd gehuurd. 

6.1.6.3. Kosten die in geen van de overige rubrieken kunnen worden ondergebracht 

Kosten die in geen van de overige rubrieken kunnen worden ondergebracht, kunnen worden opgenomen in 

deze categorie, indien deze als noodzakelijk kunnen worden beschouwd voor de juiste uitvoering van de in 

de overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden. Typische uitgaven die binnen deze rubriek vallen, zijn 

onder meer: 

- kosten voor financiële diensten (vergoedingen voor bankgaranties, kosten voor banktransacties, 

met uitzondering van de verzekeringspremie tegen de risico's van wisselkoersverliezen); 

- kosten van diensten met betrekking tot subsidiabele kosten; 

- overige kosten die voortvloeien uit verplichtingen op grond van de subsidieovereenkomst, die niet 

zijn begroot onder een andere rubriek van de begroting (rapportage, vertalingen, 

controlecertificaten enz.). 

6.2. Subsidiabele indirecte kosten (algemene kosten toe te reken aan het 
project – deel A.j) 

Dit zijn kosten die betrekking hebben op de categorieën van uitgaven die niet kunnen worden aangewezen 

als specifieke directe kosten. Hieronder vallen onder meer algemene indirecte kosten die nodig zijn om het 

personeel dat voor het project wordt ingezet, aan te stellen, te sturen, onderdak te bieden en direct of 

indirect te ondersteunen. 

Doorgaans gaat het ook om administratieve en beheersvergoedingen, afschrijvingen op gebouwen en 

bestaand materieel, huur, onderhoudskosten, telecommunicatie- en portkosten, verwarming, 

watervoorziening, gas en licht, kantoormeubilair, kantoorbenodigdheden en verzekeringspolissen. 

Een vaste vergoeding voor indirecte kosten (een in de subsidieovereenkomst toegestaan percentage van 

maximaal 7 % van de totale subsidiabele indirecte kosten) hoeft niet te worden gestaafd door 

boekhoudkundige documenten, tenzij de Commissie daar specifiek om vraagt. 

Organisaties die een exploitatiesubsidie ontvangen uit de EU-begroting, kunnen in hun begroting 

voor een projectsubsidie geen indirecte kosten opnemen. 

6.3. Regels inzake onderaanbesteding 

Voor externe contracten voor de uitvoering van de actie, moet de begunstigde een contract gunnen aan de 

aanbieder met de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij er geen sprake mag zijn van belangenconflicten. 

Voor contracten met een waarde van meer dan 15 000 EUR moet de begunstigde offertes aanvragen van 

ten minste drie potentiële aanbieders, om te kunnen bewijzen dat de offerte met de beste prijs-

kwaliteitverhouding is gekozen. Daarbij moeten de beginselen van transparantie en gelijke behandeling van 

potentiële aannemers worden nageleefd en elke vorm van belangenconflict worden vermeden. 
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Het is niet toegestaan om alle projectactiviteiten uit te besteden, omdat hierdoor de idee van 

partnerschap wordt verstoord. Om deze reden is het de aanvrager niet toegestaan het beheer of de algemene 

administratie van het project uit te besteden, en is het medebegunstigden niet toegestaan alle of het 

merendeel van de activiteiten waarvoor zij verantwoordelijk zijn, uit te besteden. 
 

Doorgaans moet een uitbestedingsovereenkomst de volgende voorwaarden bevatten: 

- details over de te leveren dienst en de manier waarop deze gerelateerd is aan het project 

(het is raadzaam een uitdrukkelijke verwijzing naar het project op te nemen); 

- de data waarop de overeenkomst ingaat en afloopt; 

- de te betalen prijs (met inbegrip van specificatie en beschrijving van de kosten); 

- werkrooster/afrondingsfasen; 

- betalingsregelingen (een of meer vooruitbetalingen, gespreide betaling enz.); 

- clausules met betrekking tot wanprestatie of te late afronding. 

De Commissie is GEEN partij bij de uitbestedingsovereenkomst tussen de 

onderaannemer/dienstverlener en heeft op grond van die overeenkomst geen aansprakelijkheid tegenover 

een van de partijen. Derhalve behoudt de begunstigde de uitsluitende verantwoordelijkheid voor de 

uitvoering van de overeenkomst en voor de naleving van de bepalingen ervan. De begunstigde moet de 

nodige regelingen treffen om te waarborgen dat de onderaannemer/dienstverlener in dit soort overeenkomst 

afziet van alle rechten ten aanzien van de Commissie. 

6.4. Bijdragen in natura  

Bijdragen in natura betreffen niet-contante inbreng, zoals: 

- donaties van grondstoffen (bv. papier en inkt voor publicaties); 
- onbetaald vrijwilligerswerk door een private instelling of een natuurlijke of rechtspersoon. 

Bijdragen in natura hoeven niet te worden berekend als werkelijke projectuitgaven en vormen geen 

subsidiabele kosten. Indien deze echter in de begroting worden opgenomen om bij te dragen aan de juiste 

uitvoering van het project, verbindt de begunstigde er zich toe die bijdragen te verkrijgen. 

De Commissie houdt bij de beoordeling van de activiteiten en de mate van betrokkenheid en toewijding van 

de aanvrager en partnerorganisaties, rekening met de bijdragen in natura. 

 

7. Opstellen van de benodigde documenten 

Vul alle relevante delen van het aanvraagformulier en de bijlagen in en orden deze zodanig dat u zeker 

weet dat uw aanvraag volledig is. 

 

Zodra alle papieren documenten klaar zijn, scant u deze in en slaat u de ingescande documenten op een 

elektronische gegevensdrager (USB-stick of CD) op. Sla waar mogelijk de elektronische bestanden op 

in hun oorspronkelijke opmaak (Excel, Word enz.) (bv. wanneer er geen handtekening vereist is). 

 

7.1. Wijzigen van een aanvraag 

Als u uw aanvraag of een bijlage wilt wijzigen, is dat alleen mogelijk indien u dit doet voordat de termijn 

voor indiening van de aanvraag is verstreken. U moet de nodige wijzigingen aanbrengen in het 

aanvraagformulier en/of de relevante document(en) en die naar ons sturen vóór het verstrijken van de 
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termijn van de oproep. 

Nadat u alle nodige wijzigingen hebt aangebracht, voegt u opnieuw ALLE vereiste documenten bij het 

aanvraagformulier en slaat u de nieuwe versies met kopieën van de andere, ongewijzigde bijlagen, op 

een elektronische gegevensdrager (USB-stick of CD) op. 

ALLEEN de meest recente versie van het aanvraagformulier en de daarbij gevoegde bijlagen worden 

als geldig beschouwd en worden beoordeeld. Indien de vereiste documenten niet bij de laatste versie zijn 

gevoegd, worden eerder geüploade versies niet beoordeeld. 

 

WACHT NIET TOT HET LAATSTE MOMENT 

OM UW AANVRAAG IN TE DIENEN 

De termijn wordt niet verlengd. 

Aanvragen die per e-mail of fax zijn ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie. 

 
8. Selectieproces 

Uw aanvraag doorloopt de verschillende fasen van het selectie- en beoordelingsproces. Allereerst 

controleert de Commissie of de indiening voldoet aan de formele vereisten (de in de oproep genoemde 

subsidiabiliteitscriteria). Als uw aanvraag reeds in deze fase wordt afgewezen, ontvangt u een brief van de 

Commissie met daarin de redenen waarom uw aanvraag niet in aanmerking komt. Als uw aanvraag wel in 

aanmerking komt, wordt die aanvaard voor verdere beoordeling en ontvangt u in deze fase nog geen 

kennisgeving. 

Vervolgens worden alle aanvragen die met succes de subsidiabiliteitsbeoordeling zijn gepasseerd, 

onderworpen aan een controle van de operationele en financiële draagkracht (de in de oproep genoemde 

selectiecriteria). Op basis van de door u ingediende documenten controleren de beoordelaars van de 

Commissie of uw organisatie over voldoende financiële, technische en professionele middelen beschikt om 

het project uit te voeren. 

Bedenk wel dat u in deze fase het verzoek kunt krijgen aanvullende documenten te verstrekken. Anders 

dan in de fase van de subsidiabiliteitsbeoordeling krijgt u, wanneer uw aanvraag wordt afgewezen naar 

aanleiding van de controle van de operationele capaciteit en financiële draagkracht, pas aan het einde van 

het gehele beoordelingsproces, wanneer het definitieve gunningsbesluit wordt genomen, bericht van de 

Commissie. Dit betekent dat noch succesvolle noch afgewezen aanvragers in dit stadium informatie 

ontvangen. 

Indien uw voorstel voldoet aan zowel de subsidiabiliteitscriteria als de criteria voor operationele/financiële 

capaciteit, is het aan de beoordelaars om de specifieke verdiensten van het voorstel te beoordelen op basis 

van elk van de gunningscriteria (zoals vermeld in de oproep). De voorstellen worden gerangschikt op basis 

van de punten die aan elk project zijn toegekend. Naar aanleiding van de toetsing aan de gunningscriteria 

kan het beoordelingscomité begrotingscorrecties of -aanpassingen voorstellen voor de hoogst geklasseerde 

projecten. De Commissie stelt vervolgens op basis van de rangschikking een formeel gunningsbesluit vast 

en stuurt aan alle aanvragers een kennisgeving waarin zij worden geïnformeerd over de resultaten van het 

beoordelingsproces. 


