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Voorwoord  
 
Deze gids heeft tot doel een overzicht aan te bieden over de inhoud en de werking van de 
federale programmatie EIF 2007-2013 om de kandidaat-promotoren te helpen bij het 
opstellen en het beheren van hun projecten.  
 
 
1. Het Europees Integratiefonds (EIF) in het kort  
 
De Raad van de Europese Unie heeft op 25 juni 2007 beslist om een Europees Fonds voor 
de integratie van onderdanen van derde landen op te richten, in het kader van het 
algemeen programma "Solidariteit en algemeen beheer van de migratiestromen". De 
wettelijke basis van het EIF is vervat in de Beschikking van de Raad 2007/435/EG van 25 
juni 2007. 
 
Het Integratiefonds draagt bij tot de financiering van projecten die, over het algemeen, tot 
doel hebben "bij te dragen tot de inspanningen die op nationaal niveau worden gedaan om 
een antwoord te geven op het multidimensionele aspect van de integratie van onderdanen 
van derde landen en een nieuwe vorm van solidariteit in te voeren om de inspanningen te 
ondersteunen die de Lidstaten doen om de onderdanen van derde landen van 
verschillende culturele, religieuze, taalkundige en etnische afkomst zich te vestigen in de 
Europese maatschappijen en actief deel te nemen aan de verschillende aspecten van het 
leven in deze maatschappijen. Het Fonds draagt bij tot de verwezenlijking van de volgende 
specifieke doelstellingen: 

• vereenvoudiging van de uitwerking en toepassing van 
• toelatingsprocedures die relevant zijn voor het integratieproces 
• van onderdanen van derde landen, en dit ondersteunen;  
• ontwikkeling en uitvoering van het integratieproces van 
• nieuwkomers uit derde landen in de lidstaten;  
• vergroting van de capaciteit van de lidstaten om beleid en 
• maatregelen voor de integratie van onderdanen van derde 
• landen te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren en te 
• evalueren;  
• uitwisseling van informatie en beste praktijken, en samenwerking 
• in en tussen de lidstaten bij de ontwikkeling, 
• uitvoering, monitoring en evaluatie van beleid en maatregelen 
• voor de integratie van onderdanen van derde 
• landen.  

De Cel EIF van de POD Maatschappelijke Integratie beheert het federale luik van het EIF 
en coördineert de 3 Belgische luiken van het EIF (Federaal, Vlaamse Gewest, Waalse 
Gewest/ Franse Gemeenschap). In deze hoedanigheid coördineert zij vooral de uitwisseling 
van informatie over de programma's die worden uitgevoerd in het kader van het Fonds 
tegenover de Europese Commissie. De projecten ondersteund door het federale luik van 
het EIF hebben tot doel acties uit te voeren bedoeld om de “gemeenschappelijke 
basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Unie” in de 
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praktijk te brengen. De acties die voortkomen uit deze prioriteit richten zich in eerste 
instantie op de onderdanen van derde landen die recent zijn aangekomen en bevatten 
activiteiten en programma's die bedoeld zijn om hen vertrouwd te maken met maatschappij 
die hen ontvangt en hen te helpen elementaire kennis te verwerven over de taal, de 
geschiedenis, de instellingen, de socio-economische kenmerken, het culturele leven en de 
fundamentele normen en waarden ervan.  
Deze acties bestaan uit het "aanpassen van de trajecten van sociale activering van de 
onderdanen van derde landen die maatschappelijke dienstverlening of een leefloon 
genieten, via de ontwikkeling van hulpmiddelen waardoor zij de noden ontvangen en de 
middelen en competenties valoriseren die kenmerkend zijn voor hen”. Meer concreet gaat 
het om de verhoging van het aantal basisopleidingen in het beheersen van de taal en 
basiskennis  die toegankelijk is voor de onderdanen van derde landen die gebruik maken 
van het OCMW.  
 
Het doel is flexibele programma's en activiteiten te ontwikkelen om het de onderdanen van 
derde landen mogelijk te maken tezelfdertijd te werken of te studeren en dus hun 
maatschappelijke integratie te verbeteren via een betere talenkennis. Het is van belang om 
rekening te houden met de specifieke kenmerken van de doelgroep voor de organisatie en 
de duur van het traject. 
 
Onderstaande tabel geeft de belangrijkste financiële informatie weer van de federale 
programmatie EIF 2007-2013:  
 
 
 Budget EIF Cofinanciering Totaal 
Jaarprogramma 2007 236.873,60€ 236.873,60€ 473.747,20€ 
Jaarprogramma 2008 268.036,40€ 268.036,40€ 536.072,80€ 
Jaarprogramma 2009 347.454€ 347.454€ 694.908€ 
Jaarprogramma 2010 388.853,82€ 388.853,82€ 777.707,64€ 
 
 
Bovendien zijn de financiële gegevens voor het meerjarenprogramma EIF van België 
(2007-2013) de volgende:  
 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAAL 
Community 
Contribution 1.184,371 1.340,182 1.737,270 1.757,460 2.202,000 2.664,720 2.963,280 13.849,284 
Public 
cofinancing 1.184,371 1.340,182 1.737,270 1.757,460 2.202,000 2.664,720 2.963,280 13.849,284 
Private 
cofinancing 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAAL 2.368,742 2.680,364 3.474,540 3.514,920 4.40 4,000 5.329,440 5.926,560 27.698,568 
% 
Community 
Contribution 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 
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2. Het gemeenschappelijk referentiekader  
 

2.1. De Europese reglementen en de beschikkingen van de Europese Commissie 
 
 

1. Beschikking EG van 20 januari 2006 houdende bepalingen voor de toepassing van 
Beschikking 2004/904/EG van de Raad met betrekking tot de beheers- en 
controlesystemen van de lidstaten alsmede met betrekking tot regels voor het 
administratief en financieel beheer van door het Europees Vluchtelingenfonds 
medegefinancierde projecten.  2006/401/EG 

 
2. Beschikking van de Raad van 18 april 2007 houdende oprichting van het Europees 

Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-
2013 in het kader van het algemeen programma "Solidariteit en algemeen beheer 
van de migratiestromen". 

 
3. Beschikking van de Raad van 25 juni 2007 houdende oprichting van het Europees 

Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-
2013 in het kader van het algemeen programma "Solidariteit en algemeen beheer 
van de migratiestromen". 2007/435/EG) 

 
4. Beschikking van de EG van 21 augustus 2007 tot uitvoering van beschikking 

2007/435/EG van de Raad wat de goedkeuring van strategische richtsnoeren voor 
de periode 2007-2013 betreft  

 
5. Beschikking van de EG van 29 november 2007 tot uitvoering van beschikking nr. 

573/2007/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de goedkeuring van 
strategische richtsnoeren voor de periode 2008-2013 betreft (2007/815/EG) 

 
6. Beschikking EG van 30 november 2007 betreffende de kredieten toegekend voor 

het begrotingsjaar 2007 voor de toepassing van beschikking 2007/435/EG van de 
Raad  

 
7. Beschikking EG van 5 maart 2008 tot vaststelling van de regels voor de uitvoering 

van beschikking 2007/435/EG van de Raad  
 

8. Beschikking EG van 19 december 2008 dat, voor België, het meerjarenprogramma 
2007-2013, het jaarprogramma 2007 en het jaarprogramma 2008 voor het EIF, 
evenals de cofinanciering van dit Fonds voor 2007 en 2008.  
 

9. Beschikking EG van 9 juli 2009 tot wijziging van beschikking 2008/457/EG tot 
vaststelling van regels voor de uitvoering van Beschikking 2007/435/EG van de 
Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van 
derde landen.  
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10. Beschikking van de EG van 25 september 2009 dat, voor België, het 
jaarprogramma 2009 voor het EIF, evenals de cofinanciering door dit Fonds voor 
2009 mogelijk maakt. 

 
11. Draft beschikking EG tot goedkeuring van beschikking C 2009 4250 

 
12. Beschikking van de EG van 22 december 2009 houdende wijziging van de 

beslissingen die, de Lidstaten, de jaarprogramma's betreffende het Europees 
Integratiefonds voor onderdanen van derde landen evenals de financiering door dit 
Fonds, toestaan   

 
13. Beschikking van de EG van 7 oktober 2010 die, België, het jaarprogramma 2010 

voor het EIF, evenals de cofinanciering van dit Fonds  voor 2010, toestaat. 
 
 

2.2. De documenten van de programmatie 
 
 
Voor de periode 2007-2013 kunnen de volgende documenten geraadpleegd worden die 
beschikbaar zijn op de site van de POD Maatschappelijke Integratie:  
 

- Het jaarprogramma 2007 EIF  
- Het jaarprogramma 2008 EIF 
- Het jaarprogramma 2009 EIF 
- Het jaarprogramma 2010 EIF 
- Het meerjarenprogramma België EIF  
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3. De gekwantificeerde doeltsellingen  
 

3.1. Doelstellingen 
 
3.1.1. Het meerjarenprogramma België EIF 2007-2013  
 

België heeft ervoor gekozen om haar strategie betreffende de onderdanen van 
derde landen, doelgroep van het Europees Integratiefonds, te baseren op de eerste 
drie prioriteiten vastgelegd in de strategische richtsnoeren, door aan de prioriteiten 
een verschillend belang in de tijd toe te kennen. Er zal in het bijzonder belang 
gehecht worden aan prioriteit 1 omwille van de specifieke Belgische noden.  

Er wordt overwogen om de acties te cofinancieren over meerdere jaren 
(maximumperiode van drie jaar, onder voorbehoud van de tussentijdse verslagen en 
evaluatieverslagen) 

De toegevoegde waarde aan de acties bestaat uit een verbetering van het 
integratiebeleid in de ruime zin (coherentie op het vlak van de aanbiedingen 
vooropleiding, beter onthaal van de nieuwe onderdanen van derde landen, 
harmonisering van het integratiebeleid dat gevoerd wordt door de verschillende 
beleidsactoren, sociale activering, aanleren van de basis van de taal, enz.), en in de 
enge zin (verbetering van de prestatie/ kwaliteit van het vooropleidingsaanbod, 
verbetering van de kwaliteit in de diensten voor sociale tolken enz.). Via de acties 
die gevoerd worden met de steun van het EIF kunnen de betrokken 
eindbegunstigden aangestuurd worden en kan er vooruit gedacht worden aan 
opleidings-, integratie- en activeringsprogramma's aangeboden door andere 
programma's, zoals het ESF. Zo zal het EIF het mogelijk maken om een meer solide 
basis te creëren voor het publiek dat nog niet klaar is om de 
tewerkstellingsmaatregelen te integreren.  

Het EIF maakt het eveneens mogelijk om innoverende instrumenten te ontwikkelen 
om de integratie te bevorderen van de nieuwkomers in het gastland. 

De prioriteiten en de acties omschreven in wat volgt hebben allemaal als doelgroep 
de onderdanen van derde landen, in de zin van de reglementering van het 
Europees Integratiefonds. 

Prioriteit 1:  

Uitvoeren van acties uit te voeren bedoeld om de "g emeenschappelijke basisprincipes 
van het integratiebeleid van de immigranten in de E uropese Unie" in de praktijk te 
brengen 

Doelstelling 1 : de middelen valoriseren en de specifieke verplichtingen in aamerking nemen 
van de migranten in de sociale activeringstrajecten van de onderdanen van derde landen, 
vooral door de verbetering van de toegankelijkheid van de opleidingsvoorzieningen en door de 



   

 
Met de steun van de Europese Unie 

Het Europees Integratiefonds 

InstrGids EIF 18112010 
 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid  
Koning Albert II – laan 30 - 1000 Brussel http://www.mi-is.be tel +32 2 508 85 86– fax +32 2 508 86 10– vraag@mi-
is.be    

 

7 

verhoging van het aantal basisopleidingen voor het beheersen van de taal en van de 
basiskennis (bijv. burgerschap). 

Kernactiviteiten uitgevoerd door het federale luik:  Ontwikkeling van goede praktijken in 
opleiding en oriëntatie van de nieuwkomers begeleid door een van de OCMW's van de grote 
Belgische steden.  

Deze actie gebeurt in het kader van het 4de principe van de gemeenschappelijke 
basisprincipes van het integratiebeleid van de immigranten in de Europese Unie en 
heeft tot doel een basiskennis te organiseren van de taak, de geschiedenis en de 
instellingen van het gastland. 

Verwachte resultaten: het doel is ongeveer 2.400 onderdanen van derde landen te bereiken 
die begunstigde zijn van een van de 5 grote OCMW's van België (Antwerpen, Gent, Brussel, 
Charleroi en Luik) over de ganse programmatie 2007-2013, ofwel ongeveer 342 personen per 
jaar. De geraamde kosten bedragen 1.155 € per opleiding. 

 
Indicatoren:  
 

- aantal deelnemers bij de start van de cursussen; 
- het aantal afgeleverde attesten (met een slaagpercentage van 60%); 
- het aantal deelnemers dat afhaakt tijdens het traject; 
- tevredenheidsgraad van de deelnemers wanneer het traject werd beëindigd;  
- overzicht van de overgang van de leerlingen naar een ander educatief traject 

wanneer het traject werd beëindigd; 
- tewerkstellingspercentage.  

 
 
3.1.2. De jaarprogramma's van het EIF 
 
2007 
 
Het jaarprogramma 2007 verduidelijkt dat de te bereiken gekwantificeerde doelstelling 342 
begunstigden is van een van de 5 grote OCMW's van België (Antwerpen, Gent, Brussel, 
Charleroi en Luik) onderdanen van derde landen die via basisopleidingen in talenkennis 
betrokken zijn. 
 
De gebruikte indicatoren zijn de volgende:  
 

- Aantal deelnemers bij de start van de cursussen,  
- het aantal afgeleverde attesten (met een slaagpercentage van 60 %),  
- het aantal deelnemers dat afhaakt tijdens het traject,  
- tevredenheidsgraad van de deelnemers wanneer het traject werd beëindigd,  
- overzicht van de overgang van de leerlingen naar een ander educatief traject 

wanneer het traject werd beëindigd,  
- tewerkstellingspercentage.  
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2008 

Resultaten: het doel is ongeveer 342 onderdanen van derde landen te bereiken die 
begunstigde zijn van een van de 5 grote OCMW's van België (Antwerpen, Gent, Brussel, 
Charleroi en Luik) over de ganse programmatie 2007, ofwel ongeveer personen per jaar.  

Indicatoren:  
 

- Aantal deelnemers bij de start van de cursussen,  
- het aantal afgeleverde attesten (met een slaagpercentage van 60 %),  
- het aantal deelnemers dat afhaakt tijdens het traject,  
- tevredenheidsgraad van de deelnemers wanneer het traject werd beëindigd,  
- overzicht van de overgang van de leerlingen naar een ander educatief traject 

wanneer het traject werd beëindigd,  
- tewerkstellingspercentage.  

 
2009 

Resultaten: het doel is 342 onderdanen van derde landen te bereiken.  

Indicatoren:  
 
- 340 deelnemers bij de start van de cursussen, 
- 200 afgeleverde attesten (slaagpercentage van 60%), 
- vermindering van het aantal deelnemers dat afhaakt tijdens het traject, 
- tevredenheidsgraad van de deelnemers wanneer het traject werd beëindigd, 
- overzicht van de overgang van de leerlingen naar een ander educatief traject 
wanneer het traject werd beëindigd, 
- tewerkstellingspercentage.  

 
2010 
 

Resultaten: het doel is 342 onderdanen van derde landen te bereiken.  

Indicatoren:  
 
- 340 deelnemers bij de start van de cursussen,  
- 200 afgeleverde attesten (slaagpercentage van 60%),  
- vermindering van het aantal deelnemers dat afhaakt tijdens het traject, 
- tevredenheidsgraad van de deelnemers wanneer het traject werd beëindigd, 
- overzicht van de overgang van de leerlingen naar een ander educatief traject 
wanneer het traject werd beëindigd, 
- tewerkstellingspercentage.  
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3.2. Doelpubliek 
 
Het publiek dat betrokken is bij de projecten zijn de onderdanen van derde landen die zich 
bevinden op het grondgebied van een derde land en die de specifieke maatregelen en/of 
voorwaarden naleven die voorafgaan aan de start, bepaald door het nationaal recht, meer 
bepaald die met betrekking tot het vermogen om zich te integreren in de maatschappij van 
deze Lidstaat. Onder onderdanen van derde landen wordt verstaan, elke persoon die geen 
burger is van de Europese Unie.  
 
Het publiek dat niet betrokken is bij de projecten zijn de onderdanen van derde landen:  
 

- die een asielaanvraag hebben voorgelegd waarover nog geen definitieve 
beslissing werd genomen; 

- of die het statuut van vreemdeling genieten; 
- of het statuut verleend door de subsidiaire bescherming; 
- of die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van het statuut van 

vreemdeling; 
- of die de subsidiaire bescherming kunnen genieten krachtens de richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of als 
persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de inhoud van 
de verleende bescherming. 

 
Een objectieve en controleerbare registratie van de doelgroep moet worden uitgevoerd 
tijdens de volledige uitvoering van de projecten. Deze registratie moet het mogelijk maken 
om een duidelijk onderscheid te maken tussen de doelgroep van de organisatie en die van 
het project.  
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4. Selectieprocedure van de projecten  
 
Er wordt een specifiek selectiecomité opgericht binnen de POD Maatschappelijke 
Integratie.  
 
Het comité wordt als volgt samengesteld:  
 
De leden van het selectiecomité met stemrecht zijn: 
 

• De Voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie 
• De Minister van Maatschappelijke Integratie  
• Twee vertegenwoordigers van de POD MI. 

 
De vertegenwoordigers van de verenigingen van steden en gemeenten worden uitgenodigd 
als waarnemer. 
 
Voor de selectie van de projecten kunnen externe experts op het vlak van immigratiebeleid 
en een vertegenwoordiger van het Centrum voor gelijkheid van kansen en 
racismebestrijding worden geraadpleegd.  
 
 
De acties die de steun genieten van het EIF worden vooraf gecontroleerd op hun 
boekhouding met de communautaire doelstellingen en hun subsidiabiliteit ten opzichte van 
de van toepassing zijnde communautaire en nationale bepalingen. 
 
Elk project omvat, naast de beschrijving van de inhoud, een gedetailleerd budget per post 
en het bedrag van de gevraagde cofinanciering. Deze informatie wordt vermeld in het 
lastenboek net als de omschrijving van het verwachte resultaat, de uitvoering ervan, en de 
nodige middelen nodig voor de voortdurende evaluatie van het project. 
 
Een gepaste analyse van de context, van de toestand en van de noden zal voorafgaand 
gebeuren. 
 
Een volledige en coherente financiële analyse van de geplande actie zal de aanvraag tot 
uitvoering van het project eveneens vergezellen. 
 
Bij projecten die een lastenboek of een offerteaanvraag bevatten, zullen de volgende 
elementen worden onderzocht: 
 

a. De synthese van de studie over de voorafgaande impact. 
b. De subsiadibiliteitsregels van de te ondernemen acties. 
c. Het typeprofiel van de vereiste ervaring. 
d. De verbintenis op eer van de onderaannemer om geen dubbele Europese 

financiering te genieten. 
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De promotor verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk alle informatie nodig voor een goede 
opvolging van het project te bezorgen aan de beherende dienst. 
 
De selectie van de projecten gebeurt als volgt:  
 

� Lezing van de projecten en analyse door de POD MI. 
� De passende evaluaties worden, behalve manifest onjuiste interpretaties, 

omgevormd in overeenstemmende adviezen.  
� Bij tegenstrijdige evaluaties wordt een consensus gezocht en indien mogelijk wordt 

een overeenstemmend advies opgesteld.  
� Indien er geen overeenstemming is over het beslissingsproject, zullen de 

verschillende adviezen samengebracht worden en bezorgd worden aan de 
bevoegde Minister. 

� De Minister neemt de beslissing op basis van de adviezen, indien de minister een 
beslissing neemt die hiervan afwijkt, wordt deze beslissing voldoende gemotiveerd. 

� De beslissing van de Minister van bezorgd worden aan de federale cel EIF, die de 
promotoren erover zal inlichten.. 

 
 
De selectiecriteria  van de projecten zijn de volgende:  
 
1. De minimale bevolking van het arrondissement van de Gemeente wordt vastgelegd 

op 130 000 personen. 
2. Verdeelsleutel tussen de gewesten: 2 Waalse OCMW's, 2 Vlaamse OCMW's en 1 

Brussels OCMW. 
3. De promotor moet een OCMW zijn. 
4. Beschikbaarheid voor de promotor van een openbare cofinanciering die ten minste 

50 % dekt van de totale subsidiabele kosten van het project - identificatie van de 
financiële bronnen. Enkel de projecten die meegefinancierd worden door openbare 
middelen, met een niet-winstgevend karakter en die geen financiering genieten die 
komt van andere bronnen ten laste van het algemene budget van de Europese Unie 
komen in aanmerking. Indien er inkomsten gegenereerd worden, worden die 
beschouwd als cofinanciering en zullen ze als dusdanig gebruikt worden. 

5. Overeenstemming met de administratieve en financiële regels van toepassing op de 
federale programmering en die voortvloeien zowel uit de Europese als uit de 
nationale regelgeving. 

6. Coherentie en aanpassing van de overwogen acties ten aanzien van de 
doelstellingen en prioriteiten van het meerjarenplan. 

7. Pertinentie van de voorgestelde strategie ten aanzien van de bedoelde 
doelstellingen en van de behandelde thematiek. 

8. Relevante identificatie van de doelgroepen. 
9. Gepaste analyse van de context, van de situatie en van de noden van de 

doelgroepen. 
10. Aanpassing van de verwezenlijkingen en van de producten ten aanzien van de 

doelstellingen en noden.  
11. Expertise en ervaring vereist voor de onderaannemer. 
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12. Aanpassing van de menselijke en materiële middelen ten aanzien van de acties, 
verwezenlijkingen, voorziene producten. 

13. Kwaliteit en aanpassing van het eventuele partnerschap ten aanzien van het thema, 
het doelpubliek en de doelstellingen. 

14. Vernieuwend karakter van de ingediende projecten. 
15. Aangepaste inachtneming van de genderdimensie. 
16. Aanpassing van de werkkalender, coherente en evenwichtige planning. 
17. Kwaliteit van het voorziene opvolgings- en evaluatieproces. 
18. Volledig en coherent financieel plan ten aanzien van de middelen nodig voor de 

uitvoering van het project. 
19. Subsidiabel karakter van de voorziene uitgaven. 

 
 

Zullen gecontroleerd worden:  
 

► de coherentie van de projecten tegenover de doelstellingen van het EIF; 
► de complementariteit tussen de projecten en andere acties gefinancierd met het 

algemene budget van de Europese Unie of in het kader van nationale 
programma's; 

► de prijs-kwaliteitsverhouding van de uitgaven, vooral rekening houdend met het 
aantal personen betrokken bij de verschillende projecten;  

► de ervaring, de expertise, de betrouwbaarheid en de financiële bijdrage van de 
vragende organisatie. 

 
Het EIF cofinanciert van de projecten en niet de organisaties. De aanvragen die als 
uitsluitend doel hebben de werking van de organisatie te versterken zullen beschouwd 
worden als structureel en dus niet in aanmerking worden genomen.  

 
 

Bijzondere criteria: 
 

� De projecten moeten zich richten naar het volgende publiek: 
 

► Het publiek dat betrokken is bij de projecten zijn de onderdanen van derde 
landen 1die zich bevinden op het grondgebied van een derde land en die de 
specifieke maatregelen en/of voorwaarden naleven die voorafgaan aan de start, 
bepaald door het nationaal recht, meer bepaald die met betrekking tot het 
vermogen om zich te integreren in de maatschappij van deze Lidstaat. 

 
► Het publiek dat niet betrokken is bij de projecten zijn de onderdanen van derde 

landen: 
 

                                                
1 Onder "onderdaan uit derde landen" wordt verstaan, elke persoon die geen burger is van de Europese Unie in de zin van 
artikel 17, paragraaf 1, van het verdrag. 
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− die een asielaanvraag hebben voorgelegd waarover nog geen definitieve 
beslissing werd genomen; 

− of die het statuut van vreemdeling genieten; 
− of het statuut verleend door de subsidiaire bescherming  
− of die voldoen aan de toekenningsvoorwaarden van het statuut van 

vreemdeling;  
− of die de subsidiaire bescherming kunnen genieten krachtens de richtlijn 

2004/83/EG van de Raad van 29 april 2004 inzake minimumnormen voor de 
erkenning van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling of 
als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft, en de 
inhoud van de verleende bescherming. 

 
► Een objectieve en controleerbare registratie van de doelgroep moet worden 

uitgevoerd tijdens de volledige uitvoering van de projecten. Deze registratie moet 
het mogelijk maken om een duidelijk onderscheid te maken tussen de doelgroep 
van de organisatie en die van het project. 
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5. Start van het project  
 
5.1. Start van de projecten ontwikkeld in de EIF-pr ogramma's 2007-2008-2009-2010  
 
Zoals verduidelijkt in het ministerieel besluit tot subsidiëring zal de betaling van een 
prefinanciering van 50 % van de subsidie gebeuren op vraag van de promotor (OCMW) via 
een startattest  
 
De selectie van de deelnemers gaat vooraf  aan de start van het project.  

De promotor selecteert het publiek dat deelneemt aan het project op basis van de criteria 
opgesteld in functie van het soort project en rekening houdend met de doelstellingen, de 
voorwaarden en de typologie van de voorgestelde acties.  

Via de selectie van de actoren van het project (het minimum aantal deelnemers en 
minstens een begeleider) bepaalt de promotor een startdatum voor het project. Het project 
zal slechts starten vanaf het ogenblik dat het minimum aantal deelnemers is bereikt. Dit 
aantal hangt af van het project goedgekeurd door het Selectiecomité. 

 

De werkelijke startdatum bepaalt de periode van het project en, bijgevolg, de 
subsidiabiliteitsperiode van de kosten gekoppeld aan het project.  
 
Wat het personeel betreft, moet het bewijs worden geleverd: dat het ofwel specifiek is 
aangeworven voor de actie, ofwel ter beschikking wordt gesteld van de actie.  

 

5.2. Start van de projecten vanaf het EIF-programma  2011 

 

De start van het project zal effectief zijn bij de ondertekening van de overeenkomst 
opgesteld tussen de POD Maatschappelijke Integratie (Verantwoordelijke Autoriteit) en de 
OCMW's (eindbegunstigden).  

Zo zal de verantwoordelijke autoriteit, naar aanleiding van het selectiecomité, de 
gedetailleerde procedures opstellen op het vlak van projectbeheer, en zal in het bijzonder 
beheren: 
 
a) de ondertekening van de subsidieovereenkomsten met de goedgekeurde 
eindbegunstigden; 
b) de opvolging van de overeenkomsten met hun eventuele aanhangsels door het invoeren 
van een systeem van administratieve opvolging van de projecten (uitwisseling van 
correspondentie, opstellen en opvolgen van de aanhangsels en herinneringsbrieven, 
ontvangen en behandelen van de verslagen, enz.). 
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De subsidieovereenkomsten leggen het volgende vast: 
 
a) het maximumbedrag van de subsidie; 
b) het minimumbedrag van de gemeenschapsbijdrage; 
c) een gedetailleerde omschrijving en kalender van het gesteunde project; 
d) indien nodig, het gedeelte van de taken dat de eindbegunstigde wil uitbesteden aan 
derden, evenals de kosten die hierop betrekking hebben; 
e) de voorlopige begroting en het financieringsplan die overeengekomen zijn voor dit 
project, meer bepaald het vast percentage van de indirecte kosten, in de zijn van bijlage XI 
betreffende de regels over de subsidiabiliteit van de uitgaven; 
f) de kalender en de uitvoeringsmodaliteiten van de overeenkomst (informatieplicht, 
aanhangsels en opzegging); 
g) de operationele doelstellingen van het project en de te gebruiken indicatoren; 
h) de definitie van de subsidiabele kosten; 
i) de betalingsvoorwaarden van de subsidie en de boekhoudkundige vereisten; 
j) de  voorwaarden betreffende de auditpiste; 
k) de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming; 
k) de relevante bepalingen inzake publiciteit. 
 
Bovendien voorzien de subsidieovereenkomsten uitdrukkelijk in de controlebevoegdheid 
van de Commissie en van het Rekenhof, op stukken en ter plaatse, van alle 
eindbegunstigden, partners van het project en onderaannemers. 
 

Wanneer de overeenkomsten naar de eindbegunstigden werden verstuurd, voor 
betekening, zal het ministerieel besluit worden opgesteld en gepubliceerd. Na publicatie zal 
de betaling van een prefinanciering van 50 % van de subsidie gebeuren op vraag van de 
promotor (OCMW) via een startattest.  
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6. De opvolging en controle van het project  
 
De controle van de projecten zal telkens "on desk" en "ter plaatse" gebeuren. Via een 
eerste analyse "on desk" zullen bepaalde elementen "ter plaatse" kunnen worden 
gecontroleerd om een maximale betrouwbaarheid van deze controles te kunnen 
waarborgen. 

 
a. On desk  

 
De promotoren moeten hun financiële gegevens invoeren in de informaticatoepassing die 
specifiek ontwikkeld is voor het EIF (Cf. punt 7), zodat deze on desk kunnen worden 
gecontroleerd.  
Alle financiële gegevens moeten in de toepassing worden ingevoerd uiterlijk op 1 oktober 
van het projectjaar n+2.  
 
De doelstelling van de administratieve controle is te onderzoeken of: 
 
- aan de voorwaarden van de reglementering is voldaan.  
- de gedane uitgaven zullen deel uitmaken van een goedgekeurd project. 
- de gedane uitgaven betrekking hebben op de goede periode en de relatie aantonen met 
de activiteiten van het projecten. 
- de gedane uitgaven subsidiabel zijn. 
 

b. Ter plaatse  
 

De POD MI zal de projecten trouwens eveneens ter plaatse controleren. Alle originele 
bewijsstukken moeten dus ter plaatse bewaard worden, bij de promotoren, en ter 
beschikking gesteld worden van de POD MI voor de controle, en dit voor een duur van 10 
jaar en tot minstens 2020. 
 
De controles ter plaatse die georganiseerd worden, zullen het de controleur moeten 
mogelijk maken om, onder andere, de volgende elementen te overlopen: 
 

• de omschrijving van de lopende activiteiten. 
• De eventuele betrokkenheid van de promotor in verschillende projecten 

(identificatie van deze projecten, van de activiteitenperiodes, van de 
financieringsbonnen, enz.). 

• Grondige analyse van de bronnen van cofinanciering gevaloriseerd in het 
project. 

• De modaliteiten tot aanwending van het personeel aan het project. 
• De modaliteiten tot invoering van de uitgaven van het project. 

 
Een uitgebreid verslag wordt opgesteld en meegedeeld aan de promotor over de eventuele 
uitgaven die niet kunnen worden gesubsidieerd. 
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De meegedeelde informatie is enkel bedoeld voor het administratief en financieel beheer 
van het programma, voor de controle ervan en voor de evaluatie van de resultaten op basis 
van de indicatoren die werden vastgelegd door de Europese Commissie. Persoonlijke 
gegevens zullen in geen geval worden doorgegeven aan derden van de diensten van de 
Commissie.  

 
 
7. De ophaling van de opvolgingsgegevens  
 
De promotoren moeten de administratieve en financiële gegevens invoeren in de 
informaticatoepassing en dit uiterlijk op 1 oktober van het projectjaar n+2.  
 
Voorafgaande opmerkingen voor het gebruik van de informaticatoepassing:  
 

1. Let er, nadat u het programma gedownload heeft, op het op te slaan onder een 
naam en in een map die uw eigendom zijn en waarvan de titels een betekenis 
hebben voor u. Zo zal u altijd over een oorspronkelijk bronprogramma beschikken 
Sla uw reporting regelmatig op . 

 
2. De volledige bladen van het programma zijn voorzien van knoppen waarmee u zich 

kan verplaatsen. Gebruik ze. Zij zullen het werk vergemakkelijken. Ga eerst na of 
het veiligheidsniveau om het middelste niveau is ingesteld. 
In het Engels: Menu : Tools – Option : Macro – Fonction : Security 
- in het Frans: Menu : Outils – Option : Macro – Fonction : Sécurité 
- in het Nederlands: Menu : Extra – Option : Macro – Fonction : Veiligheid. 

 
3. Geef, bij het eerste gebruik van het algemene menu, de taal aan waarin u wenst te 

werken. U kan deze op elk ogenblik wijzigen, maar weet dat wat in een taal werd 
gerechtvaardigd, definitief zal blijven. Het volstaat om op de knop:Frans  of 
Nederlands te klikken. 

 
4. U kan, onafhankelijk van punt 3, de taal kiezen waarin de uitgaven zullen 

verschijnen. 
 

5. In het algemene menu kan u klikken op de knop  Afschrijving. Zo kan u de juistheid 
van uw afschrijvingsberekeningen nagaan en deze valideren aan de hand van de 
berekeningsprocedure in de boekhoudkundige gids. Het totaal per eenheid (indien 
die hoger is dan duizend euro of als de aankoop van een lagere waarde niet werd 
gerealiseerd tijdens de eerste drie maanden die volgt op de startdatum) moet lineair 
worden afgeschreven overeenkomstig de gangbare boekhoudpraktijken. Dit 
resultaat moet worden beperkt tot het aantal maanden (in verhouding tot een jaar) 
en tot het aantal dagen van de week (berekend op 5 werkdagen waar dit uitsluitend 
werd gebruikt ten gunste van het project. 
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6. Overal waar dit nuttig kan zijn (hoofdzakelijk op het blad met de gegevens) zal u 
kleuren zien bij de titels van de kolommen. Zij hebben een betekenis: 
Oranje = het programma berekent zelf de inhoud van de zone. Daarom is zij tegen 
schrijven beveiligd. 
Geel = U moet een keuze maken via een rolmenu dat opent door op de kleine grijze 
pijl te klikken die zich rechts van de actieve cel bevindt. De mogelijke gegevens 
worden zo beperkt tot een volledige lijst. 
Blauw = Excel controleert het resultaat dat u ingeeft niet en geeft geen rolmenu als 
mogelijkheid. 

 
7. Het programma werd uitgevoerd in Excel. Daarom zijn er bepaalde regels. Voeg 

geen regels toe, verwijder geen regels Geef eerder de voorkeur aan de wijziging 
van bestaande regels. Deze versie werd beschermd tegen het verwijderen van 
regels. De cellen die niet rechtstreeks gebruikt kunnen worden zijn beveiligd tegen 
schrijven. 

 
8. De tabel van de financiële verwezenlijkingen moet worden voorgelegd per 

programmering. Elke tabel zal immers afzonderlijk behandeld worden door de 
federale beheers- en betalingsautoriteit. 

 
Verloop van de financiële opvolging: 

 
In het algemene menu werden de knoppen in de logische volgorde van gebruik 
geplaatst. 
 

1. Bij de start van de financiële opvolging moet u de naam, de postcode van uw 
OCMW, evenals andere elementen verduidelijken, die u vindt door de 
klikken op de knop Parameters. Vergeet niet de start- en einddatum van de 
betrokken programmatieperiode in te voeren. Dit is noodzakelijk, zelfs 
wanneer uw project exact overeenkomt met het uitvoeringsjaar. Klik 
vervolgens op de knop Back om terug te keren naar het algemene menu. 

 
2. In de tweede stap moeten, via de knop Budget van het algemene menu, de 

bedragen worden ingevoerd per budgettaire lijn, per financieringsbron voor 
uw reportingperiode. Het gaat hier dus om de bedragen voorgelegd tijdens 
de oorspronkelijk goedgekeurde aanvraag. Wanneer de gegevens zijn 
ingevoerd, terugkeren naar het algemene menu via Back. 

 
In dit stadium is uw informatie volledig en kan u overgaan tot de rechtvaardiging 
van de uitgaven in verband met uw project. 
 
3. Door te klikken op de knop Uitgaven van het algemene menu opent u het 

venster van de uitgaven in verband met uw project. Er moeten verschillende 
elementen worden ingevuld. Sommige elementen zijn onontbeerlijk voor het 
reportingsysteem, anderen zijn nuttig of ten zeerste aan te raden. 
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Om te verzekeren dat de uitgaven wel degelijk worden opgenomen in de 
uitgaven, moet ten minste het bedrag, de budgettaire lijn, de subsidiërende 
macht worden aangeduid. 
Ten behoeve van de controle van de federale cel wordt gevraagd om 
eveneens aan te duiden of de uitgave werd betaald (B - bank, K - kas, N - 
nog niet betaald), evenals de effectieve betaaldatum. 
De bewijsstukken zullen automatisch genummerd worden indien correct 
verwezen werd naar de rubriek, het volgnummer toegekend door Excel zelf 
van zodra een budgettaire lijn werd ingevoegd, evenals het 
inschrijvingsnummer in uw eigen interne boekhouding. 

 
4. De andere elementen zijn optioneel, maar sterk aan te raden in het kader 

van de controles van bepaalde instanties in verband met het reglement van 
de saldo's. 

 
5. Voor de gedetailleerde afdruk  van het algemene menu, duidt u in het 

rolmenu de budgettaire lijn aan die u wenst af te drukken (via code "9.9" 
worden alle rubrieken geselecteerd.  
Vergeet niet dat uw een uitgave kan kiezen in een andere taal dan die 
waarin uw reporting is gebeurd (verander de taal door te klikken op de knop  
Parameters van het algemene menu). Voor het afdrukken zelf, raadpleeg 
punt 7 hieronder. 

 
6. Via de gedane afdruk  van het algemene menu kan een samenvatting 

afgedrukt worden per budgettaire rubriek en per financieringsbron. De 
eindtotalen moeten overeenkomen met de totalen van de tab van de 
uitgaven en met die van de afdruk van de details. Voor het afdrukken zelf, 
raadpleeg punt 7 hieronder. 

 
7. Via de raadpleging van de punten 5 & 6 kan u via de knoppen Afdrukken, 

voorgesteld in deze bladen, de inhoud zien vóór het afdrukken in Excel. In 
de toolbar boven de samenvatting stelt Excel u een afdrukknop voor die u 
zal gebruiken om af te drukken. De samenvatting bestaat enkel uit een 
tussenstap waardoor u snel de juistheid van de gevraagde uitgave kan 
controleren en de uitgave strikt kan beperken tot de nodige informatie. 
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8. De betalingen  
 
De financiële beheersprocedures van de projecten worden geënt op de procedures gebruikt 
door de Autoriteit aangeduid voor het financieel beheer van de ESF-projecten.  
 
de financiële stroom tussen de erkende promotoren wordt gekenmerkt door de volgende 
fasen:  
 

- de storting van het voorschot aan de promotoren (50 %) 
 
Op basis van de start van het project (startverklaring of ondertekening van de 
subsidieovereenkomst) wordt een voorschot van 50 % gestort (binnen de beschikbare 
budgettaire grenzen). 
De promotoren geselecteerd door het Selectiecomité zullen het voorwerp uitmaken van een 
ministerieel besluit tot toekenning van de subsidie, opgesteld door de cel EIF.  
Als bijlage bij het ministerieel besluit bevindt zich de lijst van de erkende promotoren, en de 
goedgekeurde EIF-budgetten. 
 
Wanneer de Inspectie van Financiën zijn visum heeft gegeven, wordt het ministerieel 
besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister bevoegd voor Maatschappelijke 
Integratie.  
 
Wanneer het besluit bekendgemaakt is in het Belgisch Staatsblad, wordt, via het 
opstartattest, gecontroleerd of de erkende projecten wel degelijk binnen de termijn werden 
uitgevoerd. De storting van de voorschotten kan dan gebeuren: automatisch voorschot van 
50 % van het goedgekeurde EIF-bedrag.  
 
 

- de betaling van het saldo (maximum 50 %) 
 

De promotoren bezorgen de cel EIF hun werkelijke uitgaven, via een geïnformatiseerde 
gegevensbank en dit uiterlijk om 1 oktober van het projectjaar N+2. 
 
Het jaarlijkse uitvoeringsverslag van het jaar "N" moet aan de verantwoordelijke autoriteit 
bezorgd worden uiterlijk op 1 oktober N+2 (vanaf de projecten 2008). 
 
De cel EIF voert de eindcontroles uit van de ophalingen. Voor deze eindcontroles zal zij 
grondig het uitvoeringsverslag controleren dat de promotoren hebben bezorgd, evenals het 
verslag van de controle ter plaatse.  
 
Wanneer de administratieve controle werd uitgevoerd, keurt de cel EIF de gecontroleerde 
gegevens goed.  
 
De saldi worden slechts aan de promotoren bezorgd na ontvangst van de fondsen door de 
Europese Commissie. 
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- de eventuele procedures tot terugbetaling. 

 
Het bedrag van de terugvorderingen wordt berekend door de verantwoordelijke autoriteit en 
gecontroleerd door de certificeringsautoriteit. De certificeringsautoriteit controleert de 
juistheid van deze bedragen door ze te vergelijken met de tabel "Certificeringsautoriteit - 
jaar X Debetnota en regularisaties bij DC M" die ze heeft opgesteld. Deze tabel  geeft aan 
of de terugvordering of compensatie reeds uitgevoerd werd. Er is in een aparte kolom 
voorzien voor de projecten die problemen veroorzaken of voor de projecten die werden 
stopgezet.  
Bij problemen zullen de certificeringsautoriteit en de verantwoordelijke autoriteit 
gezamenlijk tot een akkoord moeten komen. 
 
Nadat de certificeringsautoriteit deze tabel heeft opgesteld, zal zij de brieven aan de 
promotoren controleren (opgesteld door de verantwoordelijke autoriteit), die moeten 
terugbetalen door hen te vragen het bedrag zo snel mogelijk terug te storten op een 
rekening die hiervoor speciaal werd geopend. 
Indien de promotoren niet op deze brief reageren, stuurt de verantwoordelijke autoriteit een 
herinnering naar de promotor(en) en in deze brief worden de wettelijke procedures vermeld 
die het Departement in geval van niet-terugbetaling moet volgen. 
Indien de auditautoriteit verbeteringen in het dossier heeft aangebracht, verbetert de 
certificeringsautoriteit en niet de verantwoordelijke autoriteit de realisaties. 
 
 
9. De documenten te bezorgen bij het einde van het boekjaar  
 
Er moet een jaarlijks uitvoeringsverslag bezorgd worden aan de POD MI uiterlijk op 1 
oktober van het projectjaar N+2.  
 
Dit verslag vormt de eindevaluatie van het project. Het heeft tot doel alle acties die gevoerd 
werden tijdens een bepaald jaar te relateren, het project te evalueren in het licht van de 
oorspronkelijke doelstellingen, het mogelijk te maken de verbanden te leggen tussen de 
ontwikkelde activiteiten en de kosten voorgesteld voor de cofinanciering.  
 
Om de toegekende subsidies te rechtvaardigen moet het verslag trouwens een lijst 
bevatten van de ontvangen subsidies  en van de gedane uitgaven met de eventuele 
gebruikte verdeelsleutels. De promotor moet de volledigheid van deze lijst bevestigen.  
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10. De zichtbaarheid van de EIF-tussenkomst  
 
 
De Cel EIF ziet erop toe dat de essentiële informatie over de meerjaren- en 
jaarprogramma's op grote schaal verspreid worden op de site van de POD 
Maatschappelijke Integratie, www.mi-is.be, door de financiële bijdragen van de betrokken 
Fondsen weer te geven. Op de site van de POD Maatschappelijke Integratie zal trouwens 
eveneens de jaarlijkse publicatie terug te vinden zijn van de lijst van de eindbegunstigden, 
van de titel van de projecten en van het bedrag van de openbare en 
gemeenschapsfinancieringen die hieraan werden toegekend. 
 
Wat de publiciteit voor het grote publiek betreft, ziet de cel EIF erop toe dat de informatie- 
en publiciteitsacties gevoerd worden met het oog op een zo breed mogelijke mediadekking 
via verschillende communicatievormen en -methoden op het geschikte territoriale niveau. 
 
De OCMW-promotoren zullen het publiek trouwens inlichten over het financiële traject dat 
hen is toegekend door het Fonds. Zo zorgt de eindbegunstigde, wanneer een project 
gefinancierd wordt via een jaarprogramma dat meegefinancierd wordt door het Fonds, 
ervoor dat de deelnemers aan het project werden ingelicht over deze financiering. 
 
Elk document, met inbegrip van elk attest van deelname of ander, betreffende een project 
van dit type bevat een vermelding dat het project wordt meegefinancierd door het Fonds. 
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11. De kosten van het project  
 
 
11.1 Algemeen  
 
1. Overeenkomstig de basisakte, moeten de uitgaven, om subsidiabel te zijn: 
 
a) afhangen van het toepassingsgebied van het Fonds, en van de doelstellingen ervan; 
b) noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de activiteiten gedekt door het project, die deel 
uitmaken van de meerjaren- en jaarprogramma's goedgekeurd door de Commissie; 
c) redelijk zijn en voldoen aan de principes van goed financieel beheer, meer bepaald die 
van besparing en verhouding prijs/kwaliteit; 
d) betrekking hebben op de doelgroepen; 
e) gemaakt zijn overeenkomstig de specifieke bepalingen in de subsidieovereenkomst. 
 
2. In het geval van meerjarenacties wordt alleen het door een jaarprogramma 
medegefinancierde gedeelte beschouwd als een project voor de toepassing van 
deze subsidiabiliteitsregels. 
 
3. Door het Fonds gesteunde projecten worden niet gefinancierd uit andere bronnen die 
onder de begroting van de Europese Unie vallen. Door het Fonds gesteunde projecten 
worden medegefinancierd door openbare of particuliere bronnen. 
 
De begroting van een project wordt als volgt voorgesteld: 
 
Uitgaven Ontvangsten 
+ directe kosten (DK) 
+ indirecte kosten (vast percentage DK, bepaald in de subsidieovereenkomst) 
+ kosten gedenkt door de geoormerkte ontvangsten (indien nodig) 
+ bijdragen van de EC (vastgesteld als het laagste van de drie in artikel 12 van deze 
beschikking vermelde bedragen) 
+ bijdrage van de eindbegunstigde en de partners bij het project  
+ bijdrage van derden 
+ door het project gegenereerde ontvangsten 
 
= totale subsidiabele kosten ( TSK) = totale ontvangsten 
 
De begroting moet in evenwicht zijn: de totale subsidiabele kosten moeten gelijk zijn aan de 
totale ontvangsten. 
 
De projecten ondersteund door het Fonds moeten zonder winstoogmerk zijn. Indien de 
inkomstenbronnen, met inbegrip van de ontvangsten, op het einde van het project de 
uitgaven overschrijden, zal de deelname van het Fonds aan het project in verhouding 
verminderd worden.  
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Alle bronnen van inkomsten moeten in de rekeningen of belastingdocumenten van de 
eindbegunstigde worden opgenomen, en moeten identificeerbaar en controleerbaar zijn. 
 
De ontvangsten van het project zullen bestaan uit financiële bijdragen die voor het project 
worden verleend door het Fonds en door openbare of particuliere bronnen, inclusief de 
eigen bijdrage van de eindbegunstigde, alsmede uit alle ontvangsten die het project 
genereert.  
 
Voor de toepassing van deze regel wordt onder "ontvangsten" verstaan: de door een 
project tijdens de bedoelde subsidiabiliteitsperiode ontvangen inkomsten uit verkoop, 
verhuring, dienstverlening, inschrijfgelden en alle andere vergelijkbare inkomsten. 
 
De kosten verbonden aan een project moeten zijn gemaakt en de respectievelijke 
betalingen (met uitzondering van afschrijvingen) moeten zijn gedaan na 1 januari van het 
jaar waarop het financieringsbesluit, waarbij het jaarprogramma van de lidstaten wordt 
goedgekeurd, betrekking heeft. De subsidiabiliteitsperiode loopt tot 31 december van het 
jaar N +1 (1), dit wil zeggen dat de aan een project verbonden kosten vóór die datum 
moeten zijn gemaakt. 
 
Een uitzondering op de bovengenoemde subsidiabiliteitsperiode wordt gemaakt voor 
projecten die worden gesteund in het kader van de jaarprogramma's 2007.  
 
 
Wat de registratie van de uitgaven betreft:  
 
1. De uitgaven moeten overeenkomen met de betalingen die door de eindbegunstigde zijn 
verricht. Deze moeten plaatsvinden in de vorm van financiële (contante) verrichtingen, met 
uitzondering van afschrijvingen. 
 
2. In de regel worden uitgaven gestaafd met officiële facturen. Indien dit niet mogelijk is, 
moeten uitgaven worden gestaafd door boekhoudbescheiden of documenten met gelijke 
bewijswaarde. 
 
 Uitgaven moeten identificeerbaar en controleerbaar zijn. In het bijzonder:  
 
a) moeten zij worden opgenomen in de boekhoudbescheiden van de eindbegunstigde; 
b) moeten zij worden vastgesteld overeenkomstig de boekhoudkundige normen die van 
toepassing zijn in het land waar de eindbegunstigde is gevestigd en overeenkomstig de 
gebruikelijke kostenberekeningsmethoden van de eindbegunstigde, en  
c) moeten zij worden gedeclareerd in overeenstemming met de vereisten van de 
toepasselijke sociale en belastingwetgeving. 
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4. Voor zover van toepassing, bewaren eindbegunstigden gewaarmerkte afschriften van de 
boekhoudbescheiden die inkomsten en uitgaven van de bij het project betrokken partners 
rechtvaardigen. 
 
 
5. De opslag en de verwerking van dergelijke gegevens moet gebeuren volgens de 
nationale wetgeving inzake gegevensbescherming. 
 
De opvolging van het project via financiële tabellen. 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 aanwezigheidslijst van de deelnemers, indien nodig  
- de samenvattende tabel van de uitgaven identificeert de totale financiering van het project, 
het EIF-gedeelte + het gedeelte van de openbare overheden + de privé-inbreng, evenals de 
ontvangsten. 
- Naast de algemene samenvattende jaartabel van het project, identificeert een 
samenvattende tabel per budgettaire post de uitgaven en hun financieringswijze. De 
verschillen tussen de voorzieningen en de realisaties moeten voldoende gerechtvaardigd 
worden in het activiteitenverslag. 
- De promotoren en hun partners stellen een tabel op die binnen het publieke gedeelte het 
eventuele onderscheid maakt tussen: 

- federaal luik; 
- regionaal luik; 
- lokaal luik; 

evenals de documenten die deze verdeling staven. Deze documenten moeten door de 
promotor bewaard worden en ter beschikking blijven van de beheersautoriteit. 
 
- De promotor stelt een volledige lijst op van de eventuele begunstigden van het project en 
een volledige lijst van het personeel (intern en extern onderwijzend personeel, begeleidend 
personeel, enz.) betrokken bij het project.  
De lijst van de begunstigden moet hun naam, voornaam, geslacht, leeftijd en nationaliteit 
vermelden. 
De lijst van de het personeel moet, indien nodig, vermelden: 
- hun statuut; 
- de respectieve gedeelten bij gemengd statuut; 
- de tewerkstellingsgraad (aantal uren besteed aan het project). 
 
De promotor stelt een apart dossier op van het type factuurdagboek waarin de originele 
boekhoudkundige stukken worden bewaard en vermeld alsof zij integraal of gedeeltelijk 
deel uitmaken van het EIF-project (factuurnummer, betaaldatum, verdeelsleutel).  
 
Dit dossier, specifiek voor het EIF, moet beschikbaar zijn en op vraag van de federale cel 
EIF of elke andere gemandateerde controle-instantie kunnen worden voorgelegd binnen 
een termijn van 15 kalenderdagen. Deze stukken zullen tot minstens 2020 bewaard worden. 
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De bewijsstukken zijn originelen. Bij verlies of vernietiging zal een eensluidende kopie 
worden voorgelegd. Er wordt de promotoren en hun partners aangeraden om een 
gescande kopie bij te houden van elk van de bewijsstukken om verliezen en vernielingen 
van de stukken te vermijden. 
 
De bewijsstukken moeten leesbaar en duidelijk geformuleerd worden om de controle 
mogelijk te maken. 
 
Onder bewijsstuk wordt meer bepaald verstaan: de factuur, de ereloonnota, het kassaticket 
vergezeld van het betalingsbewijs (rekeninguittreksel, ...). De interne facturen zijn niet 
subsidiabel. 
 
De juistheid van de uitgave zal gebaseerd worden op de objectieve elementen, zoals de 
bestelbon, het proces-verbaal, de aanwezigheidslijsten, enz. … 
 
Idealiter moet de factuur uitdrukkelijk het project vermelden, of bij gebreke hiervan een 
document waardoor de uitgave kan geïdentificeerd worden en het verband met het project 
zal bij de factuur worden gevoegd. (Bestelbon) 
 
Indien er voor een kost een verdeelsleutel is, wordt die vermeld op de factuur en op het 
(de) bewijsstuk(ken). 
 
De promotoren en hun partners geven de objectieve berekeningsmethode weer van deze 
verdeelsleutel. 
 
Het dossier bevat een aanwezigheidslijst van de begeleiders en van de deelnemers. Deze 
lijst moet worden aangevuld bij elke activiteit en ondertekend worden door de begeleider en 
door elke deelnemer. Zij zullen dienen als bewijsstukken.  
 
Dit dossier, samengesteld uit alle bewijsstukken, vormt de basis van de ingaven.  
 
Opgelet voor dubbele subsidiëring: de Belgische cofinanciering van een project is slechts 
pertinent voor het ontvangen van de EIF-subsidiëring, voor zover zij effectief toegewezen is 
aan het project en dient niet als cofinanciering voor andere projecten en bestaat uit de 
financiering van subsidiabele uitgaven. 
 
De promotor zorgt ervoor dat, voor de loonkosten van de deelnemers en van de 
begeleidende personeelsleden, elke vorm van dubbele financiering werd verwijderd; de 
bedragen die de werkelijke uitgaven vormen die werden ingediend bij het EIF zijn goed 
onderscheiden van de ontvangsten of van de eventuele subsidies 1 die het gedeelte van de 
overheidsdiensten vormen. 
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Bovendien bevatten de overeenkomsten die de promotor en de onderaannemers verbinden 
een clausule waardoor zij waarborgen dat het personeel tewerkgesteld aan het project niet 
reeds gesubsidieerd wordt of niet dienst doet als wederpartij in verband met andere 
projecten gefinancierd door de Europese Unie. Bovendien vermelden de overeenkomsten 
het KBO-nummer van de onderaannemer. 
 
 
In geval van onregelmatigheden valt de verantwoordelijkheid volledig ten laste van de 
promotor. 
 
Subsidiabiliteit van de uitgaven  
 
In het kader van het project zijn de subsidiabele directe kosten de kosten die, binnen de 
naleving van de algemene subsidiabiliteitsvoorwaarden beschreven in gedeelte I hierboven, 
geïdentificeerd kunnen worden als specifieke kosten in verband met de verwezenlijking van 
het project. De directe kosten moeten worden ingevoegd in het globale geraamde budget. 
 
Subsidiabele directe kosten 
 
II.1.1. Personeelskosten 
 
II.1.1.1. Algemene regels 
 
Directe personeelskosten zijn alleen subsidiabel voor personen die een bepalende en 
directe rol spelen in het project, zoals projectbeheerders en andere personeelsleden die 
operationeel bij het project betrokken zijn, bijvoorbeeld bij het plannen van 
projectactiviteiten, het uitvoeren van (of toezicht houden op) operationele activiteiten, het 
leveren van diensten aan de eindbegunstigden van het project, enz.  
 
Kosten voor ander personeel van de eindbegunstigde-organisatie dat alleen een 
ondersteunende rol heeft (zoals de algemeen beheerder, boekhouder, ondersteuning op 
het gebied van aanbestedingen, human resources, informatietechnologie, administratieve 
medewerker, receptionist, enz.) zijn niet subsidiabel als directe kosten en worden 
beschouwd als indirecte kosten. 
 
Personeelskosten worden nader gedetailleerd in de begrotingsraming, waarbij functies, 
aantal personeelsleden en namen worden vermeld. 
Wanneer de namen van de personen nog niet bekend zijn of niet mogen worden 
vrijgegeven, wordt melding gemaakt van de professionele en technische capaciteiten van 
de personen die de desbetreffende functies/taken moeten uitoefenen. 
 
De kosten van personeel dat voor het project wordt ingezet, dat wil zeggen salarissen, 
socialezekerheidsbijdragen en andere verplichte bijdragen, zijn subsidiabel, op voorwaarde 
dat deze niet hoger uitvallen dan de gemiddelde bedragen die onder het gebruikelijke 
bezoldigingsbeleid van de eindbegunstigde worden betaald. Voor zover van toepassing, 
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mogen in dit bedrag alle gebruikelijke werkgeversbijdragen zijn begrepen, maar geen 
eventuele bonussen, prestatiebeloningen of winstdelingen. Heffingen en belastingen of 
lasten (met name directe belastingen en sociale lasten op lonen en salarissen) die 
voortvloeien uit projecten die door het Fonds worden medegefinancierd, komen evenwel 
enkel in aanmerking voor steun wanneer zij feitelijk zijn betaald door de eindbegunstigde 
van de subsidie. 
 
II.1.1.2. Bijzondere voorwaarden voor personeelskosten van overheidsorganen 
 
Personeelskosten van overheidsorganen die het project uitvoeren, worden alleen in de 
volgende situaties als directe subsidiabele kosten beschouwd: 
 
a) een persoon wordt uitsluitend met het oog op de uitvoering van het project door de 
eindbegunstigde aangeworven; 
b) een persoon tewerkgesteld in vast dienstverband bij de eindbegunstigde: 
 
- vervult taken die specifiek verband houden met de uitvoering van het project en wordt 
daarvoor betaald als voor overwerk, of 
- wordt krachtens een naar behoren gemotiveerd besluit van de organisatie ingezet voor 
taken die specifiek verband houden met de uitvoering van het project, die geen deel 
uitmaken van zijn of haar dagelijkse werkzaamheden, voor de vervulling waarvan de 
organisatie een andere, vervangende werknemer aantrekt. 

 
II.1.1.3. Invoeren van de personeelskosten in de financiële tabel 

 
De personeelskosten moeten worden ingevoerd in de financiële tabel per persoon en per 
maand om de vergelijking te vereenvoudigen tussen de loonfiches en de ingevoerde 
gegevens.  
Indien de loonkosten worden berekend via een verdeelsleutel kunnen zij ingegeven worden 
per persoon voor de totale duur van het project, op voorwaarde dat er een document is dat 
de berekening van het bedrag per persoon gedetailleerd weergeeft. 
 
Op de loonfiches moeten de loonelementen die inbegrepen zijn in het ingevoerde bedrag 
duidelijk worden aangeduid. 
 
De loonelementen die jaarlijks betaald worden, moeten berekend worden op basis van een 
verhouding van de gepresteerde maanden in het project en moeten bij de invoering 
ingevoegd worden per maand. 

 
II.1.2. Reis- en verblijfskosten 
 
1. Reis- en verblijfskosten zijn alleen subsidiabel als directe kosten voor: 
 
a) personeel van de eindbegunstigde waarvan de kosten subsidiabel zijn   
b) in uitzonderlijke en gerechtvaardigde gevallen, personeel van de eindbegunstigde dat 
een ondersteunende rol heeft  
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c) andere personen buiten de eindbegunstigde die deelnemen aan activiteiten van het 
project. In dat geval moeten aanwezigheidslijsten worden bewaard als bewijsstukken.  
 
In dat geval zullen de aanwezigheidslijsten worden opgesteld om te dienen als bewijs. 
 
De reiskosten zijn subsidiabel op basis van de werkelijk gedragen kosten. De terugbetaling 
moet gebaseerd zijn op de goedkoopste vorm van openbaar vervoer en vliegtuigreizen zijn 
in de regel pas toegelaten voor reizen van meer dan 800 km heen en terug, behalve indien 
luchtvervoer op grond van de plaats van bestemming gerechtvaardigd is. Instapkaarten 
moeten worden bewaard. Wanneer van een particulier voertuig gebruik wordt gemaakt, 
gebeurt de vergoeding normaliter ofwel op basis van de kosten voor openbaar vervoer, 
ofwel op basis van kilometertarieven volgens regels die officieel door  
de betrokken lidstaat zijn gepubliceerd, of door de eindbegunstigde worden toegepast. 
 
Verblijfkosten komen in aanmerking op grond van reële kosten of dagvergoedingen. 
Wanneer een organisatie haar eigen tarieven heeft (vergoedingen voor verblijfkosten), 
moeten deze worden toegepast binnen de grenzen die door de lidstaat overeenkomstig de 
nationale wetgeving en praktijken zijn vastgesteld. Vergoedingen voor verblijfkosten zijn 
normaliter bestemd voor plaatselijk vervoer (inclusief taxi's), huisvesting, maaltijden, 
plaatselijke telefoongesprekken en diversen. 
 
II.1.3. Materieel 
 
II.1.3.1. Algemene regels 
 
Kosten voor de aankoop van materieel (gebaseerd op afschrijvingen van aangekochte 
goederen, leasing of huur) zijn alleen subsidiabel wanneer zij essentieel zijn voor de 
uitvoering van het project. De technische eigenschappen van het materieel moeten in 
overeenstemming zijn met de eisen van het project en met de geldende normen en 
standaarden. 
 
Kosten voor courant administratief materieel (zoals printer, laptop, fax, kopieerapparaat, 
telefoon, kabelwerk, enz.) zijn niet subsidiabel als directe kosten en moeten als indirecte 
kosten worden beschouwd. 
 
De keuze tussen leasing, huur of koop moet altijd zijn gebaseerd op de goedkoopste optie. 
Indien leasing of huur echter niet mogelijk zijn wegens de korte duur van het project of de 
snelle waardevermindering, wordt aankoop aanvaard en de aan de afschrijvingen 
verbonden kosten kunnen, zoals hieronder beschreven, subsidiabel zijn op grond van 
nationale afschrijvingsregels. 
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II.1.3.2. Huur en leasing 
 
Uitgaven in verband met huur- en leasingverrichtingen komen voor medefinanciering in 
aanmerking afhankelijk van de in de lidstaat vastgestelde regels, de nationale wetgeving en 
praktijken en de duur van de huur of de leasing voor het project. 
 
II.1.3.3. Aankopen 
 
Wanneer materieel wordt aangekocht voor of tijdens de levensduur van het project, is 
alleen dat deel van de afschrijvingen van het materiaal subsidiabel dat overeenstemt met 
de duur van het gebruik voor het project en met de mate waarin het daadwerkelijk voor het 
project wordt gebruikt. 
 
Materieel dat vóór de levensduur van het project werd aangekocht, maar dat wordt gebruikt 
voor het project, is subsidiabel op grond van afschrijvingen. Deze kosten zijn echter niet 
subsidiabel wanneer het materieel oorspronkelijk werd aangekocht via een subsidie van de 
Gemeenschap. 
 
Aankoopkosten voor materieel moeten overeenstemmen met de normale marktkosten, en 
de waarde van de betrokken voorwerpen wordt afgeschreven overeenkomstig de belasting- 
en boekhoudregels die voor de eindbegunstigde gelden. 
 
Voor afzonderlijke artikelen die minder dan 1000 EUR kosten, zijn de volledige 
aankoopkosten subsidiabel, op voorwaarde dat het materieel wordt aangekocht tijdens de 
eerste drie maanden van het project. 
Bijgevolg zijn de kosten van goederen met een waarde lager dan 1000 EUR die niet 
worden aangekocht tijdens de eerste drie maanden van het project niet subsidiabel. 
 
II.1.4. Onroerend goed 
 
II.1.4.1. Algemene regels 
 
Het onroerend goed moet beantwoorden aan de technische kenmerken die noodzakelijk 
zijn voor het project en aan de geldende normen en standaarden. 
 
II.1.4.2. Huur 
 
De huur van onroerend goed komt voor medefinanciering in aanmerking wanneer er een 
duidelijk verband bestaat tussen de huur en de doelstellingen van het betrokken project, en 
wel onder de hieronder uiteengezette voorwaarden, en zonder dat afbreuk mag worden 
gedaan aan de toepassing van strengere nationale regels: 
 
a) het onroerend goed mag niet zijn aangekocht via een subsidie van de Gemeenschap; 
b) het mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van het project. Zo niet, is alleen het 
deel van de kosten dat overeenstemt met het gebruik voor het project subsidiabel. 
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II.1.4.3. Kantoorruimte voor de eindbegunstigde 
 
Kosten voor de aankoop, bouw, renovatie of huur van kantoorruimte voor de 
routineactiviteiten van de eindbegunstigde zijn niet subsidiabel. Dergelijke kosten worden 
als indirecte kosten beschouwd. 
 
II.1.5. Verbruiksgoederen, benodigdheden en algemene diensten 
 
1. De kosten van verbruiksgoederen, benodigdheden en algemene diensten zijn 
subsidiabel op voorwaarde dat zij identificeerbaar en direct noodzakelijk zijn voor de 
uitvoering van het project. 
2. Kantoorbenodigdheden en allerlei soorten kleine administratieve verbruiksgoederen, 
benodigdheden, ontvangstkosten en algemene diensten (zoals telefoon, internet, briefport, 
schoonmaken van kantoren, voorzieningen, verzekering, opleiding van personeel, 
aanwerving, enz.) zijn echter geen directe subsidiabele kosten; deze worden opgenomen in 
de indirecte kosten. 
 
II.1.6. Onderaanneming 
 
In de regel moeten eindbegunstigden in staat zijn zelf de activiteiten met betrekking tot het 
project uit te oefenen.  
Daarom moet onderaanneming worden beperkt en mag zij niet meer bedragen dan 40 % 
van de subsidiabele directe kosten van een project tenzij dat gerechtvaardigd is en vooraf 
door de verantwoordelijke instantie wordt goedgekeurd.  
 
Uitgaven betreffende de volgende onderaannemingscontracten komen niet in aanmerking 
voor medefinanciering door het Fonds: 
 
a) onderaannemingscontracten voor taken in verband met het algemene beheer van het 
project; 
b) onderaannemingscontracten waardoor de kosten van het project worden verhoogd 
zonder dat er een proportionele waarde aan wordt toegevoegd; 
c) onderaannemingscontracten met tussenpersonen of consultants waarin het te betalen 
bedrag is uitgedrukt als een percentage van de totale kostprijs van het project, tenzij de 
gegrondheid van een dergelijke betalingswijze door de eindbegunstigde wordt bewezen 
aan de hand van de daadwerkelijke waarde van het verrichte werk of de verleende diensten. 
 
De onderaannemers moeten alle audit- en controleorganen voor alle 
onderaannemingscontracten alle vereiste informatie betreffende de in onderaanneming 
gegeven activiteiten verschaffen. 
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II.1.7. Kosten die rechtstreeks voortkomen uit de vereisten in verband met EU-
medefinanciering 
 
Kosten die nodig zijn om aan de vereisten in verband met EU-medefinanciering te voldoen, 
zoals publiciteit, doorzichtigheid, evaluatie van het project, externe audit, bankgaranties, 
vertaalkosten, enz., zijn subsidiabel als directe kosten. 
 
II.1.8. Expertisekosten 
 
Kosten van juridisch advies, notariskosten, kosten voor technische of financiële expertise 
zijn subsidiabel.  
 
 
Indirecte subsidiabele kosten 
 
Indirecte kosten houden verband met categorieën uitgaven die niet identificeerbaar zijn als 
specifieke kosten die direct verband houden met het project. Een vast percentage van het 
totale bedrag van directe subsidiabele kosten kan als indirecte kosten subsidiabel zijn op 
voorwaarde dat: 
 
a) de indirecte kosten tot een minimum worden beperkt en het precieze percentage van 
indirecte kosten door de lidstaat wordt vastgesteld in verhouding tot de behoeften. Er moet 
worden opgemerkt dat België niet voor deze manier gekozen heeft om de indirecte kosten 
vast te leggen bij de invoering van het EIF in België.  
b) de indirecte kosten zijn opgenomen in de begrotingsraming van het project; 
c) de indirecte kosten geen kosten omvatten met betrekking tot een ander 
begrotingsonderdeel voor het project; 
d) de indirecte kosten niet worden gefinancierd uit andere bronnen. Organisaties die een 
exploitatiesubsidie ontvangen uit de EU-begroting en/of van de lidstaat kunnen geen 
indirecte kosten opnemen in hun begrotingsraming; 
e) in de regel het vaste percentage van de indirecte kosten in verhouding tot het totale 
bedrag van directe subsidiabele kosten niet meer bedraagt dan 20 %. Het vaste percentage 
van indirecte kosten mag echter niet meer bedragen dan 10 %: 
 
- wanneer de verantwoordelijke instantie als uitvoerend orgaan optreedt  
- wanneer de onderaanneming meer bedraagt dan 40 % van de directe subsidiabele 

kosten. 
 
Het voor indirecte kosten uitgetrokken percentage dekt met name volgende kosten: 
 
a) personeelskosten die niet subsidiabel zijn als directe kosten;  
b) uitgaven voor administratie en beheer; 
c) bankprovisies en -kosten (met uitzondering van bankgaranties); 
d) afschrijvingen van onroerend goed en onderhoudskosten die verband houden met 
gebruikelijke administratieve verrichtingen; 
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e) alle kosten die verband houden met het project maar uitgesloten zijn van de "Directe 
subsidiabele kosten". 
 
Niet-subidiabele uitgaven 
 
De volgende kosten zijn niet subsidiabel: 
 
a) btw, behalve wanneer de eindbegunstigde kan aantonen dat hij deze niet kan 
terugvorderen; 
b) kapitaalopbrengsten, schulden en kosten van schulden, rente op schulden, commissies 
voor het wisselen van geld en wisselkoersverliezen, voorzieningen voor eventuele 
toekomstige verliezen of schulden, verschuldigde rente, dubieuze vorderingen, boetes, 
financiële sancties, gerechtskosten en buitensporige of roekeloze uitgaven; 
c) uitsluitend voor de personeelsleden van het project bestemde kosten voor ontspanning. 
Ontvangstkosten bij sociale evenementen in verband met het project, zoals de beëindiging 
van het project of de bijeenkomsten van de projectstuurgroep zijn toegestaan binnen 
redelijke grenzen; 
d) kosten die reeds door de eindbegunstigde zijn gedeclareerd en in aanmerking genomen 
in het kader van een ander project of een ander werkprogramma, gesubsidieerd door de 
Gemeenschap; 
e) de aankoop van grond en de aankoop, bouw en renovatie van onroerend goed; 
f) personeelskosten voor ambtenaren die bijdragen tot de uitvoering van het project door 
het uitoefenen van taken die tot hun normale routine behoren; 
g) bijdragen in natura. 
 
Kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten 
 
In naar behoren gerechtvaardigde gevallen kan medefinanciering van het project wat de 
bijdrage van de eindbegunstigde en de partners bij het project betreft, gedeeltelijk worden 
gedaan door bijdragen bestaande uit werkzaamheden door bij het project betrokken vaste 
ambtenaren. In dat geval zijn deze kosten niet subsidiabel als directe of indirecte 
personeelskosten, maar wel als kosten gedekt door geoormerkte ontvangsten. 
 
Dergelijke bijdragen mogen niet meer bedragen dan 50 % van de totale bijdrage van de 
eindbegunstigde. In dit geval gelden de volgende regels: 
 
a) taken van overheidsfunctionarissen hangen specifiek samen met de tenuitvoerlegging 
van het project en vloeien niet voort uit wettelijke verantwoordelijkheden van de 
overheidsinstantie; 
b) overheidsfunctionarissen waaraan de tenuitvoerlegging van een project wordt 
toevertrouwd, worden door een met schriftelijke bewijsstukken te staven besluit van de 
bevoegde instantie gedetacheerd; 
c) de tegenwaarde van deze bijdragen kan worden gecontroleerd en mag niet meer 
bedragen dan de kosten die feitelijk zijn betaald en naar behoren worden gestaafd door 
boekhoudbescheiden van de overheidsinstantie. 


