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1. GRONDSLAGEN VAN DE FEDERALE PROGRAMMERING 
 
 

- Verdrag van Rome 
- Verordening (EG) nr. 1081/2006 van het Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende 

het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van de verordening (EG) nr. 1784/1999 
- Verordening (EG) 1083/2006 van de Raad van 11 juli 2006 houdende algemene bepalingen 

inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het 
Cohesiefonds en tot intrekking van de verordening (EG) nr. 1260/1999. 

- Verordening (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot vaststelling van 
uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad houdende algemene 
bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal 
Fonds en het Cohesiefonds, en van verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. 

- Beslissing van de Commissie van 18-XII-2007 houdende invoering van het operationeel 
programma tot tegemoetkoming van het Europees Sociaal Fonds in de doelstelling “regionaal 
concurrentievermogen en werkgelegenheid” van het Federale België(CCI2007BE052PO003) 

 
De promotor als aanvrager is juridisch verantwoordelijk voor de aspecten in verband met de 
administratieve en financiële inhoud van het ESF-dossier, en dit voor alle partners in het project 
en tijdens alle fases van uitvoering van het project. 
De tussentijdse- en eindverslagen bevestigen steeds de werkelijke en boekhoudkundige juistheid 
van de vermelde gegevens. 

 
 
S A G E D E S P R O M O T E U R S 

2. FINANCIERINGSSYSTEEM 
 
 
2.1. Niveau Commissie/Lidstaat 
 
1. De betaling door de Commissie van de bijdragen van de Fondsen wordt uitgevoerd in 
overeenstemming met de budgettaire kredieten. 
Elke betaling wordt toegevoegd aan de oudste open budgettaire verbintenis van het betrokken 
Fonds. 
2. De betalingen nemen de vorm aan van een voorschot, tussentijdse betalingen en van een 
betaling van het eindsaldo. Zij worden uitgevoerd ten gunste van het organisme aangeduid door de 
Lidstaat. 
3. Elk jaar, uiterlijk op 30 april, bezorgen de Lidstaten de Commissie een voorlopige schatting van 
hun vermoedelijke betalingsaanvragen voor het lopende boekjaar en voor het volgende boekjaar. 
4. Alle mededelingen betreffende de financiële transacties tussen de Commissie en de autoriteiten 
en organismen aangeduid door de Lidstaten gebeuren elektronisch, in overeenstemming met de 
toepassingsmodaliteiten van de verordening (EG) 1083/2006 aanvaard door de Commissie, in 
toepassing van de procedure bedoeld in artikel 103, paragraaf 3. In geval van overmacht, en in het 
bijzonder bij problemen met het gemeenschappelijk informaticasysteem of bij 
verbindingsproblemen, mag de Lidstaat de stand van zaken van de uitgaven en van de aanvraag tot 
betaling op papier versturen. 
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2.2. Niveau Lidstaat/Eindbegunstigde 
 
As 1: 
 
Ingevolge de start van het project (aanvaarding van de deelnemers en van de begeleiders) wordt 
een voorschot van 20 % betaald (binnen de beschikbare budgettaire grenzen). 
Per kwartaal zullen de uiteindelijke werkelijke uitgaven van de promotor door de beheersautoriteit 
worden terugbetaald (binnen de beschikbare budgettaire grenzen). 
 
De bewijsstukken van de promotor blijven ter beschikking van de beheersautoriteit. 
De beheersautoriteit stelt een register op waarin de identiteit en de plaatsbepaling van de 
organismen die de bewijsstukken betreffende de uitgaven bezitten, worden opgeslagen. 
 
Het saldo wordt slechts uitgekeerd door de Europese Commissie aan de promotor, na ontvangst 
van het saldobedrag. 
 
De specifieke modaliteiten gekoppeld aan het voorschotsysteem en aan de stijgingsprocedure van 
de financiële gegevens, gekoppeld aan de informaticaontwikkeling, zullen verduidelijkt worden in 
een handleiding ad hoc. 
 
Het eindverslag moet de beheersautoriteit bereiken ten laatste 3 maanden na het einde van het 
project. 
 
As 2:  
 
Op basis van de start van het project (invoering van de eerste gegevens in Primaweb) wordt een 
voorschot van 50 % gestort (binnen de beschikbare budgettaire grenzen). 
 
De bewijsstukken van de promotor blijven ter beschikking van de beheersautoriteit. 
De beheersautoriteit stelt een register op met de identiteit en de plaatsbepaling van de organismen 
die de bewijsstukken betreffende de uitgaven bezitten, dat wordt opgeslagen. 
 
Het saldo wordt slechts aan de promotor uitgekeerd na ontvangst van het uitvoeringsverslag. 
 
▪ De promotoren en hun partners leggen deze bewijsstukken voor, ze worden bewaard door de 
promotor en blijven ter beschikking van de beheersautoriteit; 
 
▪ Het jaarlijks uitvoeringsverslag moet de beheersautoriteit bereiken ten laatste 3 maanden na het 
einde van het boekjaar betreffende het jaar N. 
 
Het saldo wordt enkel aan de promotor uitgekeerd na ontvangst, vanwege de Europese Commissie, 
van het bedrag bij wijze van saldo. 
O 
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 I E T D U T R A V A I L D O C U P F E D E R A L  

M A N U E L C O M P T A B L E A L ’ U S A G E D E S  P R O M O T E U R S 

3. MODEL VOOR DE FINANCIELE OPVOLGING DOOR DE 
PROMOTOREN EN HUN PARTNERS 
 
 
3.1. Financiële tabellen 
 
- De opvolging van het project gebeurt via financiële tabellen in Primaweb; 

De uitgavenposten verwijzen naar het beginbudget opgenomen in het dossier van de kandidatuur 
van het project. 

- Elke financiële opvolgingstabel bevat: 
- de naam van het project; 
- het jaar van uitvoering; 
- het statuut en de naam van de promotor en zijn partners; 
- de code van het project die automatisch wordt aangemaakt door de toepassing en die wordt 

meegedeeld aan de promotoren en hun partners. 
- indien nodig, de aanwezigheidlijst van de deelnemers (zie bijlage I) 

 
- De samenvattende tabel van de uitgaven identificeert de totale financiering van het project, het 
gedeelte ESF + het gedeelte van de overheden + de privé-inbreng, evenals de inkomsten. 
- Naast de jaarlijkse algemene samenvattende tabel van het project identificeert een samenvattende 
tabel per begrotingspost de uitgaven en hun financieringswijze. De afwijking tussen de 
vooruitzichten en de uitvoering moeten behoorlijk worden gerechtvaardigd in het 
activiteitenverslag. 
- De promotoren en hun partners stellen een tabel op (zie bijlage II) die, binnen het 
overheidsaandeel, een onderscheid maakt tussen de eventuele verdeling in: 

- federaal aandeel; 
- regionaal aandeel; 
- lokaal aandeel;  

evenals de documenten die deze verdeling staven. Deze documenten moeten bewaard worden 
door de promotor en moeten ter beschikking blijven van de beheersautoriteit. 

 
- De promotor maakt een volledige lijst op van de eventuele begunstigden van het project, evenals 
een volledige lijst van het personeel (intern en extern onderwijzende personeel, 
omkaderingspersoneel, enz.) aangeworven binnen het project, met, indien nodig, de vermelding 
van: 
- hun statuut; 
- hun respectievelijke aandelen bij het hebben van een gemengd statuut; 
- de tewerkstellingsgraad (aantal uren gewijd aan het project); 
De lijst komt overeen met de personen die vermeld staan op de aanwezigheidslijsten (zie punt 3.2) 
 
3.2. Uitgaven en verantwoordingsstukken 
 
- De promotor stelt een dossier samen, geordend per factuurtype, waarin de originele 
boekhoudkundige stukken worden gearchiveerd en geannoteerd alsof zij geheel of gedeeltelijk deel 
uitmaken van het project ESF (factuurnummer, betalingsdatum, verdeelsleutel), met vermelding 
van elk element dat nodig is voor de invoering in primaweb. 
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- Dit specifiek dossier voor ESF moet beschikbaar zijn en moet kunnen afgeleverd worden op 
vraag van de cel federaal ESF of van elke andere gemandateerde controle-instantie binnen een 
termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken dienen minimaal tot 2020 bewaard te worden. 
- De bewijsstukken zijn de originelen. Bij verlies of vernieling zal een eensluidend afschrift 
worden voorgelegd. Het wordt de promotoren en hun partners aangeraden om een gescande kopie 
te bewaren van alle bewijsstukken om verlies en beschadiging van deze stukken te vermijden. 
- De bewijsstukken moeten duidelijk leesbaar opgesteld zijn om de controle mogelijk te maken.  
- Onder bewijsstuk wordt verstaan: de factuur, de honorariumnota, het kasticket vergezeld van het 
betalingsbewijs (rekeninguittreksel, …). 
- De juistheid van de uitgave zal gebaseerd zijn op objectieve elementen, zoals bestelbon, notulen, 
aanwezigheidslijst, enz. 
- Idealiter moet de factuur uitdrukkelijk het project vermelden of, bij gebreke hiervan, een 
document dat de identificatie van de uitgave mogelijk maakt en het verband met het project zal bij 
de factuur gevoegd worden (bestelbon). 
- Wanneer een kost het voorwerp van een verdeelsleutel uitmaakt, wordt deze op de factuur en op 
de bewijsstukken vermeld. 
De promotoren en hun partners duiden de objectieve berekeningsmethode van deze verdeelsleutel 
aan. 
- Het dossier bevat een aanwezigheidslijst van de begeleiders en van de deelnemers. Deze lijst 
moet aangevuld worden bij elke activiteit. Zij zal als bewijsstuk dienen voor de uren die ingegeven 
worden in Primaweb (zie bijlage I). 
 
Dit dossier met alle bewijsstukken vormt de basis van de invoeringen. 
S G  
3.3. Dubbele subsidiëring 
 
De Belgische cofinanciering van een project komt slechts in aanmerking voor het 
bekomen van het ESF-aandeel voor zover deze cofinanciering effectief aan het project 
en niet aan andere projecten wordt besteed en bestaat uit de financiering van uitgaven 
die in aanmerking komen. 
 
De promotor vergewist zich ervan dat er, voor de loonkosten van de deelnemers en 
van begeleiders, geen enkele vorm van dubbele financiering is; de bedragen die de 
werkelijke bedragen vormen die bij het ESF zijn ingediend, verschillen wel degelijk 
van de ontvangsten of eventuele subsidies1 die het aandeel van de overheid uitmaken. 
 
Bovendien bevatten de overeenkomsten die de promotoren en de onderaannemers 
verbinden een clausule waardoor zij waarborgen dat het personeel toegewezen aan het 
project nog geen subsidies heeft ontvangen of niet als compensatie dient voor andere 
projecten gefinancierd door de Europese Unie. De overeenkomsten vermelden tevens 
het KBO-nummer van de onderaannemer. 
 
In geval van onregelmatigheden is de promotor volledig verantwoordelijk. 
 

                                                 
1 Openbare subsidies: 
Voor het begeleidingspersoneel (praktische begeleiding):  GESCO, Sociale Maribel, Rosetta,  
Voor de art 60§7 : regionale subsidie, federale subsidie, Sociale Maribel, …  
Ontvangst: Betalende terbeschikkingstelling van een art 60§7, … 
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3.4. Opening van een bankrekening 
 
- Indien voor de cofinanciering door het ESF van een project het openen van een aparte 
bankrekening wordt vereist om een project te kunnen starten, zijn de openings- en beheerskosten 
van de rekening betoelaagbaar. 
- Een bankrekening kan dienen voor het uitvoeren van verschillende activiteiten, waarvan 
sommige niet kaderen in een door het ESF gecofinancierd project. 
In dat geval komt alleen dat deel van de kosten in aanmerking dat aan de gecofinancierde actie is 
verbonden. Dit wordt vastgesteld met behulp van een gepaste verdeelsleutel en behoorlijk 
gerechtvaardigd aan de hand van een objectieve berekeningsmethode. 
 

 
4. BETOELAAGBARE UITGAVEN 
 
4.1. Begrip betoelaagbare uitgaven 
 
Een uitgave wordt betoelaagd als zij effectief betaald wordt tussen 1 januari 2007 en 
31 december 2015. De uitgaven van een project kunnen enkel genieten van een 
communautaire participatie indien door de promotor een nationale participatie wordt 
aangetoond. 
 
In afwijking op wat voorafgaat, mogen de afbetalingskosten behandeld worden als 
uitgaven betaald door de promotoren en hun partners bij de uitvoering van operaties 
binnen de volgende voorwaarden: 
a) de regels van betoelaging opgesteld op nationaal niveau voorzien in de betoelaging 
van zulke uitgaven; 
b) het bedrag van de uitgave wordt gerechtvaardigd door boekhoudkundige 
documenten die een bewijskracht hebben die gelijk is aan facturen. 
 
De volgende kosten zijn betoelaagbare uitgaven, voor zover zij gemaakt zijn 
overeenkomstig de nationale regels, met inbegrip van de boekhoudkundige regels, en 
binnen de hieronder opgesomde specifieke voorwaarden: 
 

a) De vergoedingen of lonen gestort door de promotor of de partners ten gunste 
van deelnemers aan een operatie of begeleiders; 

b) De forfaitair aangegeven indirecte kosten; 
c) De afschrijvingskosten van goederen bepaald als afschrijfbaar en dit 

uitsluitend voor de periode die overeenkomt met de duur van het project en 
voor zover er niet reeds een overheidstussenkomst voor de aanschaf van deze 
goederen werd verstrekt. 

 
Een uitgave is betoelaagbaar als zij aan de volgende voorwaarden voldoet: 
- de uitgave moet in overeenstemming zijn met de nationale en communautaire regelgeving; 
- zij moet kunnen worden opgenomen in een van de begrotingsposten van het goedgekeurd project; 
- zij moet effectief worden verricht; 
- zij moet noodzakelijk en gerechtvaardigd zijn; 
- zij moet in rechtstreekse verhouding staan tot de actie; 
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- zij moet worden aangegaan en uitgevoerd tussen 1 januari 2007 en 31 december 2015 en 
overeenstemmen met een aanwending of een prestatie die betrekking heeft op het begrotingsjaar 
conform de geldende boekhoudkundige en fiscale wetgeving in België. 

Deze voorwaarden zijn cumulatief. 
In de mate dat het totaal van de activiteiten van de promotor en van zijn partners het kader van het 
goedgekeurd project in het operationeel programma overtreft, moeten de promotoren en hun 
partners de objectieve berekeningsmethode voor de verdeling van de uitgaven tussen de 
verschillende activiteiten rechtvaardigen. De gebruikte verdeelsleutel wordt vermeld op het 
document dat dient tot bewijs van de uitgave. 
 
4.2. Begrip niet-betoelaagbare uitgaven 
 
De volgende uitgaven kunnen niet gesubsidieerd worden door een ESF-bijdrage: 
 

a) De terugvorderbare BTW; 
b) De debiteurenintresten; 
c) De aankoop van voertuigen, infrastructuur, gebouwen en terreinen; 
d) De aankoop van roerende goederen en uitrusting onder een andere vorm dan 

afschrijvingen; 
e) De betalingen in natura. 

 
 
4.3. Directe kosten 
 
Onder directe kosten wordt verstaan, elke kost die voortvloeit uit de aankoop van 
goederen en diensten en de loonkosten die rechtstreeks betrekking hebben op het 
project. Er moet een duidelijk verband zijn tussen de directe kosten en het project.  
 
De kosten inherent aan consumptie- en uitrustingsgoederen hebben betrekking op 
roerende of onroerende goederen. Zij worden gemaakt door de promotoren en hun 
partners. Als de factuur met betrekking tot deze uitgave niet volledig verband houdt 
met het project, mag enkel het gedeelte van de uitgave gefinancierd worden dat 
effectief gekoppeld is aan het project. 
De promotoren en hun partners moeten de objectieve berekeningswijze van de 
toewijzing van de uitgave tussen de verschillende activiteiten rechtvaardigen . Op het 
bewijsstuk worden vermeld: het factuurnummer in het klassement van de promotor, 
de verdeelsleutel, de betalingsdatum. 
 
As1: 
 
De loonkosten van de begeleiders en van de deelnemers komen overeen met de 
aanwezigheidslijsten die worden ingevuld bij elke activiteit van het project. 
 
De uitgaven die in aanmerking komen hebben meer bepaald betrekking op: 
- loonkosten van de begeleiders (zie punt 5. Kosten betreffende het personeel), 
evenals de ontwikkelingskosten van het materieel voor de ondersteuning van de 
opleidingen; 
- loonkosten van de deelnemers. Deze volgen de regels die van toepassing zijn op de 
personeelskosten; 
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- niet-afschrijfbare gebruiksgoederen (didactisch materiaal, arbeidskledij, 
grondstoffen, klein uitrustingsmateriaal, enz.); 
- afschrijfbare gebruiksgoederen (informatica, meubilair, enz.); 
- leasing; 
- huurkosten; 
- andere kosten, zoals de kosten voor de inrichting van de lokalen. 
 
Deze kostenrubrieken moeten eveneens de BTW-reglementering naleven. 
 
Alle andere kosten worden beschouwd als indirecte kosten. 
Er moet opgemerkt worden dat de directiekosten, kosten voor het boekhoudpersoneel, 
evenals de administratieve en coördinatietaken uitgevoerd door het intern personeel in 
het kader van het project eveneens mogen opgenomen worden in de indirecte kosten.  
 
Gelet op het specifieke karakter van de projecten van as 2, moeten de kosten, 
opgenomen in de volgende volledige lijst, beschouwd worden als betoelaagbare 
directe kosten voor de projecten van as 2:  
 

- reclamekosten 
- vertaalkosten 
- kosten voor de organisatie van seminaries 
- kosten voor voorafgaande en haalbaarheidsstudies  
- opleidingskosten  
- kosten voor verspreiding op grote schaal of de ontwikkeling van een website 

die betrekking heeft op het project 
 

Voor deze kosten moet verplicht een factuur worden opgemaakt door een aan de 
promotor of aan zijn partners extern organisme (geen interne facturatie). 
 



 
PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, MET DE STEUN VAN DE EUROPESE UNIE 

HET EUROPEES SOCIAAL FONDS INVESTEERT IN UW TOEKOMS TNIVINESTIT DANS VOTRE AVENIRINVESTIT 
DANS VOTRE AVENIR 

NVESTIT DANS VOTRE                               AVEN             IR  

10 

4.4. Indirecte kosten 
 
De indirecte kosten omvatten de uitgaven van de promotor en van zijn partners die 
betrekking hebben op het concrete beheer van het project en waarvoor het moeilijk is 
een precies bedrag te bepalen dat toe te wijzen is aan het project. Het gaat om kosten 
waarvoor een duidelijk verband met het project niet kan worden aangetoond. Dit zijn 
bijvoorbeeld: 
- beheers- en aanwervingskosten;  
- kosten voor boekhoudkundig beheer; 
- het loon van het intern en extern administratief en onderhoudspersoneel; 
- de sociale lasten van het intern en extern administratief en onderhoudspersoneel; 
- de dagelijkse verplaatsingskosten van woon- naar werkplaats (tarief sociaal 
abonnement) van het intern en extern administratief en onderhoudspersoneel; 
- kantoorbenodigdheden; 
- kosten voor algemene documentatie; 
- post- en telefoonkosten; 
- water, gas en elektriciteit; 
- taksen en verzekeringen; 
- onderhoudskosten; 
 
De kosten voor reizen en missies gekoppeld aan de beheers- en administratieve 
functies komen niet in aanmerking. 
 
Deze uitgaven zullen gedekt worden via een forfaitair percentage van 10% van de 
directe kosten van het project (onder voorbehoud van de goedkeuring door de 
Europese Commissie). Als de uitgaven voor het project dit forfait overschrijden, is er 
geen ENKELE mogelijkheid om deze te doen gelden op basis van effectieve uitgaven 
bovenop dit forfaitaire percentage. 
A G E D E S P R O M O T E U R S 
4.5. Begrip “effectief verrichte uitgaven” 
 
- De erkende uitgaven worden “effectief verrichte uitgaven” genoemd. Zij komen overeen met de 
betalingen uitgevoerd door de promotoren en hun partners; zij worden gestaafd door betaalde 
facturen of door boekhoudkundige stukken met een equivalente bewijskracht. 
- Onder "boekhoudkundig stuk met equivalente bewijskracht" wordt verstaan, elk document dat 
wordt voorgelegd om aan te tonen dat de boeking een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid en 
overeenstemt het geldende boekhoudrecht, indien het uitschrijven van een factuur volgens de 
nationale fiscale en boekhoudkundige regels niet relevant is. Het blokkeren van geld (voorschot, 
waarborg) is geen erkende uitgave. 
 
 
4.6. BTW 
 
De BTW geldt niet als een voor financiering in aanmerking komende uitgave, behalve indien deze 
effectief en definitief door de promotoren en hun partners wordt gedragen. 
 
De BTW die op welke manier ook terugvorderbaar is, komt niet in aanmerking, zelfs indien deze 
niet effectief door de promotoren en hun partners wordt teruggevorderd. 
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4.7. Onderaanneming 
 
De uitgave die verband houden met de onderaanneming kan niet worden bepaald in percentage van 
de totale kost van het project. Enkel het eerste niveau van onderaanneming komt in aanmerking. 
De promotoren en hun partners houden alle documenten die de naleving van de concurrentieregels 
en van de overheidsopdrachten staven, ter beschikking van de beheersautoriteit. 
Dit verschaft duidelijkheid over het geleverde werk. 
 
De overeenkomst moet ten minste de volgende elementen bevatten: 
- het voorwerp en de precieze duur van het gevraagde werk 
- de uitvoeringsmodaliteiten 
- de duur 
- de voorwaarden van intellectuele eigendom en vertrouwelijkheid 
- de financiële vergoeding en de betalingsmodaliteiten 
- het KBO-nummer van de onderaannemer 
- een clausule die waarborgt dat het personeel dat tewerkgesteld wordt aan het project niet reeds 
andere subsidies ontvangt of niet deelneemt aan andere projecten gefinancierd door de Europese 
Unie. 
 
Het bedrag van de facturen in onderaanneming mag het bedrag van de overeenkomst niet 
overschrijden. 
 
4.8. Aankoop van goederen of diensten 
M I N I S T E R E D E L ’ E M P L O I E T D U T R A  V A I  

De promotoren en hun partners moeten toezien op de naleving van de regels betreffende de 
overheidsopdrachten bij de aankoop van goederen of diensten. 
 

 
5. KOSTEN MET BETREKKING TOT HET ONDERWIJZEND EN 
BEGELEIDEND PERSONEEL EN EXPERTISEKOSTEN 
 
Enkel het intern personeel dat aan het project is toegewezen komt rechtstreeks in aanmerking. Het 
extern personeel zal overgenomen worden via onderaannemingscontracten. 
- Onder intern personeel wordt verstaan, elke werknemer die rechtstreeks verbonden is aan de 
promotor en tewerkgesteld wordt in het kader van het project. 
- Onder extern personeel wordt verstaan, elke persoon – die niet via een arbeidsovereenkomst 
verbonden is aan de promotor of aan een van zijn partners – die belast is met de uitoefening van 
een specifieke activiteit voor rekening van de promotor of van zijn partners. 
Het kan daarbij meer bepaald gaan om handelsvennootschappen, privé-verenigingen of 
overheidsinstellingen, zelfstandigen, vrije beroepen, personen ten individuele titel. 
- De in aanmerking genomen personeelsuitgaven zijn enkel deze die rechtstreeks overgenomen 
worden van de authentieke bron DMFA. Zij zullen enkel het bruto maandloon, het enkel 
vakantiegeld, de eindejaarspremie en de werkgeversbijdragen omvatten.  
- Op basis van aanwezigheidslijsten zal de promotor de uren ingeven met betrekking tot de 
deelnemers en/of begeleiders in primaweb2. 

                                                 
2 Verwijzend naar de beschrijvende gids (blz. 19) zijn de opleidingsmodules van minimaal 5 personen 
in het project enkel mogelijk als er voorzien wordt in een gemeenschappelijk opleidingsprogramma. 



 
PROGRAMMATORISCHE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, MET DE STEUN VAN DE EUROPESE UNIE 

HET EUROPEES SOCIAAL FONDS INVESTEERT IN UW TOEKOMS TNIVINESTIT DANS VOTRE AVENIRINVESTIT 
DANS VOTRE AVENIR 

NVESTIT DANS VOTRE                               AVEN             IR  

12 

- De uitgaven die niet in aanmerking komen zijn meer bepaald de hospitalisatieverzekering, de 
verplaatsingskosten, de groepsverzekering, de beroepskosten ten laste van de werkgever, de 
prestatiepremies. 
- Geen enkel extralegaal voordeel toegekend aan een personeelslid komt in aanmerking en kan 
ingebracht worden ten laste van het ESF, het moeten ten laste genomen worden van de eigen 
fondsen.  
- voor het extern personeel moeten de promotoren en hun partners zich ervan vergewissen dat de 
uitgave gerechtvaardigd wordt door de kwaliteit van de geleverde dienst en de meerwaarde 
toegebracht aan het project. 
De prestatie moet gerechtvaardigd zijn, zij valt normaal binnen een marge tussen € 372 en € 620 
per dag (excl. BTW) en moet de concurrentieregels en de overheidsopdrachten naleven. 
Een hoger bedrag kan aanvaard worden als de uitgave inderdaad verantwoord is en na voorafgaand 
akkoord van de Cel Federaal ESF. 
- De kosten voor juridische acties komen niet in aanmerking. 
 
 
6. UITGAVEN INHERENT AAN DE VERBRUIKS- EN 
UITRUSTINGSGOEDEREN  
 
6.1. Afschrijfbare en niet-afschrijfbare goederen 
 

De afschrijving geldt voor de definitieve aankoop van een bedrijfsmiddel. Een 
bedrijfsmiddel wordt gekenmerkt door zijn duurzame toewijzing in dienst van de 
instelling als werkinstrument of als exploitatiemiddel (art.6 §1 van het K.B. nr. 3 van 
10 december 1969 met betrekking tot de aftrekregeling voor de toepassing van de 
belasting op de toegevoegde waarde). 
Zijn geen investeringsgoederen en dus niet afschrijfbaar: klein materiaal, kleine 
werktuigen en kantoorbenodigdheden als hun prijs of, bij gebrek aan prijs, hun 
normale waarde, per normale handelseenheid niet hoger is dan € 250,00 excl. BTW 
(art.1 van het M.B. nr. 1 van 2 september 1980 met betrekking tot aftrekregeling voor 
de toepassing van de belasting op de toegevoegde waarde). 
Onder normale handelseenheid wordt verstaan, met verwijzing naar de 
handelsgebruiken, elk voorwerp individueel genomen als het kan worden verkocht en 
gebruikt als stuk, of een geheel van voorwerpen als elk van de elementen ervan niet 
afzonderlijk kan worden gekocht. 
De kosten gekoppeld aan deze goederen komen enkel in aanmerking voor de duur van 
het project. Krachtens artikel 11 van de Verordening 1081/2006 van het Europees 
Parlement en van de Raad van 5 juli 2006 betreffende het Europees Sociaal Fonds en 
tot intrekking van de verordening (EG) nr. 1784/1999 komen de afschrijvingen dus 
enkel in aanmerking voor de concrete duur van het project, voor het gedeelte van de 
actieve afschrijving, en voor zover geen andere subsidies hebben bijgedragen tot het 
verwerven van deze activa. 

                                                                                                                                            
Het is belangrijk op te merken dat er bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de uren van de 
begeleiders. Zij mogen niet meermaals in aanmerking worden genomen.  
Bijvoorbeeld: als groep A 100 uren opleiding volgt en groep B eveneens 100 en dat de twee groepen 
een gemeenschappelijk programma volgen van 20 uren, is het totale aantal uren van de twee groepen 
200 uren, maar de begeleider zal slechts 180 uren gepresteerd hebben. 
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De kosten van de uitrustingsgoederen die slechts gedeeltelijk betrekking hebben op 
het project kunnen ook in aanmerking komen, maar moeten het voorwerp uitmaken 
van een gemotiveerde een aanvaardbare verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel moet zo 
bepaald worden dat er een duidelijke en logische link is tussen de totale kosten en het 
gedeelte toegekend aan het project. Forfaits worden niet aanvaard. 
 
De aankoop van een tweedehands goed komt in principe niet in aanmerking. 
Op basis van een voorafgaand akkoord van de cel Federaal ESF zou de afschrijving 
van een tweedehands goed in aanmerking kunnen komen als het aan de volgende 
cumulatieve voorwaarden voldoet: 
- De verkoper moet de factuur van de eerste aankoop meegeven. De verkoper moet 
verklaren dat het materiaal tijdens de 7 laatste jaren niet werd aangekocht met 
communautaire of nationale hulp. 
- De aankoop van het tweedehands goed moet een meerwaarde hebben voor het 
project. 
- De prijs voor het tweedehands materiaal mag de marktwaarde ervan niet 
overschrijden en moet lager zijn dan de kostprijs voor gelijkaardig nieuw materiaal. 
- Bij de berekening van de kosten voor de afschrijving wordt rekening gehouden met 
de werkelijke “leeftijd” van het goed. 
Er zal bovendien een duidelijke en aanvaardbare motivering worden gevraagd bij de 
voorlegging van het dossier. 
 
Afschrijvingstabel: 
 
Roerend materieel en uitrustingsgoederen (met inbegrip van tweedehands goederen) 
worden afgeschreven zoals omschreven in onderstaand tabel, zelfs als de interne 
boekhoudregels andere afschrijvingsgetallen gebruiken. 
 
 Afschrijvingsperiode  
 jaar maand 
Software  2 24 
Hardware 3 36 
Machines  5 60 
Meubilair 10 120 

 
Bovendien is de afschrijvingslast enkel te boeken op het project voor de duur van het 
project en door toepassing van een verdeelsleutel die het werkelijke gebruik weergeeft 
van de goederen in de uitvoering van het project. 
 
Hier volgt een voorbeeld om de afschrijvingen te verklaren: 
 
Een computer (afgeschreven op 3 jaar) werd op 01.03.08 aangekocht voor het project 
voor € 900,00.  
De afschrijvingswaarde die per maand in aanmerking komt is de volgende: 
900,00 / 36 maanden (drie jaar) = 25,00 € / maand 
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Hij wordt 3 dagen per week gebruikt (3/5 dagen = 60%) voor het eerste gedeelte van 
het project, hetzij de eerste 6 maanden. Het project start op 01.03.08 en eindigt op 
28.02.09. 
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De promotor zal kunnen valoriseren: 
 
25,00 € gedurende de eerste 6 maanden van het project voor 60 % van de tijd 
25,00 € * 6 * 60% = 90,00 € 
 
6.2. Goederen en huur 
 
De verrekening van een huur of een interne aankoop of waarvan de eigenaar niet 
onafhankelijk is van de promotor komt niet in aanmerking. 
De huur van apparatuur en infrastructuur die betaald wordt aan derden is echter wel 
betoelaagbaar. 
- De roerende goederen die permanent door de promotor worden gehuurd kunnen 
enkel geboekt worden ten laste van het project binnen de grenzen van de 
afschrijvingswaarde (zie afschrijvingstabel).  
- De uitgaven inherent aan de huurkosten van materiaal mogen de waarde van de 
jaarlijkse afschrijving van dit materiaal niet overschrijden als zij aangekocht werden 
door de promotoren en hun partners. 
- bij onroerende goederen zal een verdeelsleutel worden toegepast die berekend wordt 
naar rato van de tijd en de ruimte die de lokalen hebben ingenomen. De promotor doet 
de berekening (bv.: M2 /persoon/maand). 
- de uitgaven die wettelijk tot de eigenaar behoren, mogen niet in aanmerking worden 
genomen. 
- de huuruitgaven worden aangetoond door de kopie van het huurcontract en het 
bewijs van betaling dat hierop betrekking heeft. 
 
I S T E R E D P L O I E D U T R 
6.3. Leasing 
 
De leasingkosten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan het project komen in 
aanmerking voor hun nettowaarde betaald door de contractant aan de leasingfirma. 
Deze kosten worden gerechtvaardigd door een betaalde en bewijskrachtige factuur of 
een ander vergelijkbaar waardedocument. 
Het bedrag dat in aanmerking komt in geval van leasing mag de aankoopwaarde van 
het gehuurde goed niet overschrijden. 
De effectief betaalde huur, bepaald volgens de hierboven bepaalde afschrijvingsregels 
die de terugbetaling vertegenwoordigen van het kapitaal komt in aanmerking. 
Belastingen, herfinancieringskosten, algemene onkosten, verzekeringskosten komen 
niet in aanmerking. 
De leasingovereenkomst wordt bij de bewijsstukken gevoegd. 
 
Het bedrag van de huurkosten, de leasing en de afschrijvingen mogen de nettowaarde 
van de markt niet overschrijden. Dit sluit dus, bijvoorbeeld, de kosten uit die op de 
een of andere manier zouden kunnen gekoppeld zijn aan de leasing, zoals belastingen, 
interestvoeten en herfinancieringskosten, administratiekosten van de leasingfirma of 
verzekeringskosten, enz.  
 
In het leasingcontract moet afzonderlijk vermeld worden: 

• de nettowaarde van het goed bij aankoop 
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• de hierboven omschreven bijkomende kosten. 
• Een verdeelsleutel gekoppeld aan de nettowaarde van het goed bij aankoop 

moet gemotiveerd en aanvaardbaar zijn. Deze vergezelt het leasingcontract en 
de facturen. Deze verdeelsleutel moet zo vastgelegd worden dat er een 
duidelijke en logische link is tussen het gedeelte toegekend aan het project en 
de totale kosten. 

 
Komen niet in aanmerking: de kosten met betrekking tot het rollend materieel voor de 
begeleiders of de deelnemers en de restwaarden van de leasing. 
 
6.4. Andere afschrijvingskosten 
 
De andere afschrijvingskosten voor de lokalen die nodig zijn voor het project komen in 
aanmerking, onder voorbehoud van een voorafgaande aanvaarding door de Federale Cel. 
 
7. PRODUCTIEKOSTEN 
 
- Onder productiekosten wordt verstaan, alle uitgaven betreffende levering van 
goederen of diensten tegen betaling. 
- De productiekost moet noodzakelijkerwijs gedekt zijn door de ontvangsten van het 
organisme van de promotor of van zijn partners. Geen enkele kost mag gesubsidieerd 
worden door het ESF. 
 
 
8. ONTVANGSTEN 
 

- Elke actie die door het ESF wordt gecofinancierd kan aanleiding geven tot het 
opleveren of bekomen van ontvangsten tijdens de cofinanciering.  
Het kan daarbij, bijvoorbeeld, gaan om inkomsten uit verkoop, uit verhuur of uit ter 
beschikkingstelling van producten of diensten, uit individuele inschrijvingsrechten of 
uit andere kosten gedragen door de stagiairs in het kader van opleidingsacties. 
- Als alle ontvangsten rechtstreeks verband houden met het project, moeten ze 
volledig aan het project worden toegerekend. 
- Als de ontvangsten slechts gedeeltelijk verband houden met het project, moeten ze 
worden toegerekend op basis van een geschikte en verantwoorde verdeelsleutel, 
waarvan de objectieve berekeningsmethode moet worden aangegeven. 
- In beide gevallen moeten de ontvangsten, die opgeleverd of bekomen werden in het 
kader van de door het ESF gecofinancierde acties, in mindering gebracht worden van 
de uitgaven die voor financiering in aanmerking komen. 
- Als in het kader van haar activiteiten de begunstigde instelling productiekosten 
heeft, moeten deze noodzakelijkerwijs door ontvangsten gedekt zijn: het saldo van de 
ontvangsten wordt dan afgetrokken van de voor financiering in aanmerking komende 
uitgaven. 
 

 
9. PRIVE-INBRENG 
 

- De privé-inbreng verwijst naar de bijdragen van de privé-sector in de financiering 
van de operaties voorgesteld aan het ESF. 
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- De inbreng van een sectoraal fonds wordt eveneens gelijkgesteld met privé-inbreng. 
 
10. AUTEURSRECHTEN 
 L ’ U S A G E D E S P R O M O T E U R S 

De Federale Cel ESF heeft een niet-exclusieve en gratis licentie die haar zonder 
beperking in tijd of plaats recht geeft om: 
- Eén of meerdere exemplaren van het product voortvloeiende uit het project, te 
bezitten; 
- Het product te verspreiden bij het publiek door elk middel van directe - en 
telecommunicatie, met inbegrip van de dienst “on line”; 
- Het product tentoon te stellen binnen en buiten de Europese Unie; 
- Het product te reproduceren in een beperkt aantal exemplaren, op manuele wijze, 
mechanisch en door elk middel van telecommunicatie. 
De promotoren en hun partners verzekeren dat zij de nodige vergunningen hebben 
verkregen bij de houders van de auteursrechten of hun wettelijke vertegenwoordigers 
voor het realiseren van het product. 
De promotoren en hun partners verzekeren dat zij het recht bezitten om de 
auteursrechten en andere eigendomsrechten betreffende het betrokken product in 
licentie te geven. 
 

11. PUBLICITEIT 
 
De promotor moet het publiek informeren over de financiële steun die hem is 
toegekend door het Europees Sociaal Fonds. 
Hij deelt de deelnemers mee dat het project wordt ondersteund door het ESF. 
Het project moet in overeenstemming zijn met de reglementaire bepalingen van de 
Verordening  (EG) nr. 1828/2006 van de Commissie van 8 december 2006 tot 
vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad houdende algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds, en van de 
Verordening (EG) nr. 1080/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.   
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Bijlagen:  
 
Bijlage I: Aanwezigheidslijsten 
Bijlage II: Samenvattende tabel primaweb



 


