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Technische nota 1 - 

Financieel verantwoordingsrapport 
Datum 04 mei 2017 

Onderwerp 
Identificatie van de formaat voor de financiële verantwoording van de 

programma’s 2017-2021 

Statuut 

Schriftelijk voorstel van de administratie – 24 maart 2017 

Schriftelijke reactie van de federaties – 27 maart 2017 

Bespreking tijdens vergadering  – 28 maart 2017 

Schriftelijk tegenvoorstel van de federaties  – 14 april 2017 

Bespreking tijdens vergadering – 18 april 2017 

Schriftelijke reactie van de administratie – 28 april 2017 

Bespreking tijdens vergadering  – 02 mei 2017 

Bespreking tijdens vergadering  – 09 mei 2017 (Consensus in het sub-

comité) 

Synthese van de werkzaamheden voor een voorstel aan het NGSOC van 

29 mei 2017 
 

1. Wettelijke referentie  : Art. 47 van het KB van 11 september 2016 

 

Art. 47. § 1. Een financieel verantwoordingsrapport van het programma wordt uiterlijk zes maanden na 

het einde van elk jaar van het programma aan de administratie voorgelegd. Dit financieel rapport 

presenteert :  

1° de opvolging van de budgettaire uitvoering van het programma, voor het jaar en      

 geconsolideerd met de voorafgaande jaren. 

2° de ten laste van de subsidie totale bedragen voor de operationele kosten, per outcome 

ingedeeld, voor de beheerskosten en, indien van toepassing, voor de administratiekosten, met 

de bevestiging van de Commissaris van de rekeningen dat deze kosten overeenstemmen met 

verifieerbare  verantwoordingsstukken voor het programma;  

3° indien van toepassing, de bevestiging door de Commissaris van de rekeningen dat de 

structuurkosten dewelke zijn opgenomen in de jaarrekening van de organisatie, op zijn minst 

7% van de directe kosten van het programma bedragen;  

4° het totale bedrag van de in artikel 31 beoogde bijkomende opbrengsten in het boekjaar; 

 5° indien van toepassing : het totaal van de uitgaven en opbrengsten van de eigen inbreng met 

de bevestiging van de Commissaris van de rekeningen dat deze uitgaven en opbrengsten 

overeenstemmen met verifieerbare verantwoordingsstukken voor het programma;  

6° een kopie van de jaarrekening en het verslag van de Commissaris van de rekeningen aan de 

algemene vergadering, en dit, binnen een termijn van 30 dagen na de goedkeuring van de 

rekeningen door de algemene vergadering en ten laatste zeven maanden na de datum van 

afsluiting van het boekjaar.  

§2. Er kan in het ministeriele subsidiëringsbesluit  afgeweken worden van de in paragraaf 1 

beoogde termijnen.  
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§ 3. Wanneer het een gezamenlijk programma van verschillende erkende organisaties betreft, 

wordt het financieel rapport ingediend door elke organisatie die subsidie heeft ontvangen. 

2. Voorstel aan het NGSOC 

 

 Afschaffing van de gestandaardiseerde modellen voor financiële opvolging: 

o In plaats van de vooraf opgestelde en geformatteerde modellen zal men aan de ANGS 

een voorbeeldtabel voor financiële verantwoording bezorgen.  

o Het voorbeeld identificeert alle noodzakelijke informatie voor de financiële opvolging  

o De CMO’s en de IA’s kunnen voortaan hun financiële gegevens exporteren vanuit hun 

eigen boekhouding en ze kunnen ze vrij schikken naar hun eigen formaat, voor zover 

ze al de nodige gevraagde informatie bezorgen (niet meer en niet minder) 

o Er wordt, waar nodig, een onderscheid gemaakt tussen koepelorganisaties die niet zelf 

projecten uitvoeren, en de eigenlijke projectuitvoerders.     

  

Het voorstel om de gestandaardiseerde modellen voor financiële opvolging af te schaffen berust 

op de volgende elementen : 

o De doelstelling is het bevorderen van een vereenvoudiging die de ANGS toelaat om de 

financiële informatie rechtstreeks uit hun analytische boekhouding te halen. 

o Het risico –indien bestaande- dat bepaalde organisaties de gevraagde informatie niet 

onmiddellijk zullen aanleveren wordt ingeperkt door het feit dat de hoeveelheid van de aan 

te leveren informatie en het detailniveau verminderd zijn in vergelijking met de vroegere 

programma’s. De rapporten van de financiële verantwoording zullen dus minder complex 

zijn dan voorheen.   

 

 Financiële opvolging met focus op 5 jaar: 

  

o De jaarlijkse opvolging van de uitgaven zal refereren naar het globaal 

programmabudget op 5 jaar en niet meer op het budget voorzien jaar per jaar.  

o Als gevolg hiervan zullen de jaarlijkse uitvoeringsgraad en saldo in functie van het 5-

jarenbudget vastgesteld worden. 

Het voorstel berust op de volgende elementen: 

o De doelstelling is het vereenvoudigen van de voorstelling van de financiële informatie 

door de ANGS en aldus een beter begrip door alle partijen bewerkstelligen. 

o Dit voorstel is coherent met de nieuwe benadering van de opvolging van de resultaten 

die inhoudt dat men minder aandacht schenkt aan de verificatie van het bereik van de 

resultaten op jaarbasis, om zich te concentreren op een globaler zicht.   

3. Concretisering 

 

De concretisering van deze voorstellen berust op het tegenvoorstel van de federaties ingediend op 14 

april 2017 en geconsolideerd door de administratie. Ze bevat 5 « voorbeeldmodellen »: 

1. Voorbeeldmodel voor de globale opvolging van de budgettaire uitvoering. 

2. Voorbeeldmodel voor de opvolging van de budgettaire uitvoering per outcome. 

3. Voorbeeldmodel voor de opvolging van budgettaire uitvoering van de beheerskosten.  

4. Voorbeeldmodel voor de opvolging van de budgettaire uitvoering van de administratiekosten.  

5. Voorbeeldmodel voor de voorstelling van de bedragen ten laste van de subsidie. 
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1. Voorbeeldmodel voor de globale opvolging van de budgettaire uitvoering  
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2. Voorbeeldmodel voor de opvolging van de budgettaire uitvoering per outcome 
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3. Voorbeeldmodel voor de opvolging van budgettaire uitvoering van de beheerskosten 
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4. Voorbeeldmodel voor de opvolging van de budgettaire uitvoering van de administratiekosten.  
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5. Voorbeeldmodel voor de voorstelling van de bedragen ten laste van de subsidie 
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6. Opmerkingen bij de voorbeeldmodellen : 

 

a. In sommige gevallen (uitgezonderd ARES/VLIR), kan de benaming van de budgettaire 

rubrieken verschillen van de voorbeeldmodellen. Ze zal nochtans coherent moeten zijn met de  

gebruikte  en toegelaten  budgetstructuur van het goedgekeurde programma. 

b. Bij de opvolging van de budgettaire uitvoering per outcome: in het geval van budgetwijziging, 

en als de ventilatie van het aangepast budget niet gekend is voor de posten “partners”, 

“samenwerkingen”, “lokaal kantoor” , “zetel” en hun sub-rubrieken  (niet verplichte informatie), 

moeten de uitvoeringsgraad en het saldo van deze budgetlijnen niet aangeleverd worden.  

c. Bij de opvolging van de budgettaire uitvoering van de beheerskosten: in het geval van een 

budgetaanpassing, en als de ventilatie van het aangepaste budget voor de sub-rubrieken niet 

gekend is (niet verplichte informatie), moeten de uitvoeringsgraad en het saldo niet aangeleverd 

worden.  

d. Bij de voorstelling van de totale bedragen ten laste van de subsidie: dit voorbeeldmodel  

onderscheidt zich van de vorige in de mate dat het systematisch slaat op een specifiek jaar van 

het programma. Er mag geen cumul zijn van jaar tot jaar en op het einde van het programma 

zullen er dus 5 verschillende tabellen zijn (1 per jaar), die aangeven hoe de subsidie en de eigen 

bijdragen zijn verdeeld.  

e. Bij de voorstelling van de totale bedragen ten laste van de subsidie:  de nood om de verdeling 

van de subsidie tot op het niveau van de algemene budgettaire rubrieken aan te geven is gelinkt 

aan de realisatie van de transversale controles (zie de Technische nota - Benadering van de 

financiële controles). Voorbeeld: de controle van alle personeelskosten uit verschillende landen. 

Deze informatie is noodzakelijk o.a. om de bedragen van de te controleren uitgaven te bepalen.  

 

7. Bijlagen van de financiële verantwoording  

 

Als bijlage van deze 5 tabellen voor de financiële verantwoording verwacht de administratie 3 andere 

soorten documenten: 

 De documenten omschreven in Art. 47, §1er ; 3°, 4°, 5° et 6°. 

 

 De opvolgingstabel van de budgettaire aanpassingen  

o Zie de specifieke technische nota hierover  

 

 De eventuele commentaren van de CMO of IA in verband met de uitvoering van het 

budget. 

o De CMO’s of de IA’s worden uitgenodigd om eventueel commentaar, opmerkingen 

en/of pertinente informatie over te maken die toelaten bepaalde bijzondere aspecten van 

de financiële verantwoording te duiden.  

o Voorbeeld : de impact op het budget en de activiteiten door de fluctuaties van de 

wisselkoersen in het geval van een plotse of belangrijke devaluatie…. 

o Deze toelichtingen worden verwacht in bijlage om de leesbaarheid van de tabellen van 

de financiële verantwoording door de CMO’s en de IA’s niet te schaden .  

o Het aanleveren van commentaren is geen verplichting, maar een mogelijkheid 

overgelaten aan het oordeel de actoren. De doelstelling is dus een beter begrip van de 

financiële “resultaten” te bevorderen.  


