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Technische nota 2 - 

Opvolging van budgetaanpassingen 

Datum 04 mei 2017 

Onderwerp 
Identificatie van het formaat voor de opvolging van de budgettaire 

aanpassingen in het kader 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 

Bespreking tijdens vergadering - 18 april 2017 

Schriftelijke reactie van de administratie - 28 april 2017 

Bespreking tijdens vergadering - 02 mei 2017 (Consensus in het sub-

comité) 

Synthese van de werkzaamheden voor voorstel aan het NGSOC van  29 

mei 2017 
 

1. Wettelijke referenties : Art. 34 en 35 van het KB van 11 september 2016 

 

Art. 34.  

 § 1. De middelen worden besteed conform het goedgekeurde budget. 

 § 2. Elk jaar, uiterlijk op 30 september kan een aangepast budget voor de resterende jaren aan de 

administratie worden voorgelegd. Daarover wordt een discussie gevoerd in het kader van de in artikel 

11 voorziene dialoog.  

§ 3. Goedkeuring van de aanpassingen door de administratie is slechts vereist als de voorgestelde 

wijzigingen de volgende limieten overschrijden : 

 1° toegestane afwijking voor het totaal van een begrotingspost binnen een outcome : vrij;  

2° toegestane afwijking voor het totaal van een algemene budgetrubriek, binnen een outcome 

of de beheerskosten : de grootste afwijking tussen -30 % tot +30 % en S -10.000 tot + S 10.000;  

2° toegestane afwijking voor het totaal van een outcome binnen een GSK : de grootste 

afwijking tussen -20 % tot +20 % en S -10.000 tot S +10.000;  

3° toegestane afwijking voor het totaal van een GSK : de grootste afwijking tussen -10 % tot 

+10 % en S -10.000 tot S +10.000; 

 4° toegestane afwijking voor een niet door een GSK gedekt outcome : -100 % tot + 0 %.  

Deze limieten worden berekend op basis van het initiële meerjarige budget. Hun nakoming wordt 

geverifieerd door de vergelijking van het initiële meerjarige budget met de totale aanpassingen voor 

een budgetpost.  
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§ 4. Elke budgetwijziging die deze limieten overschrijdt, of die leidt tot overschrijding daarvan, of die 

niet door § 3 voorzien is, moet worden goedgekeurd door de administratie conform artikel 16 van het 

koninklijk besluit van 5 maart 2015 houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst 

Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die binnen een termijn 

van 60 dagen uitspraak doet voor een  aangepast budget en binnen een termijn van30 dagen voor een 

geïsoleerde aanpassingsaanvraag. Indien die termijn overschreden is, wordt de aanpassing beschouwd 

als aanvaard. 

Art. 35. Een uitgave mag ten laste van de subsidie als directe kost gezet worden indien en slechts 

indien deze voldoet aan alle volgende cumulatieve voorwaarden :  

1° zij wordt bevestigd door een bewijsstuk, en is identificeerbaar en controleerbaar;  

2° zij is noodzakelijk om de outcomes van het programma te bereiken, en wordt aangegaan conform 

het goedgekeurde budget van het programma, tijdens de uitvoeringsperiode daarvan; 3°zij voldoe taan 

de bepalingen van de toepasselijke fiscale en sociale regelgeving en die van openbare aanbestedingen, 

en is conform de interne regels van de gesubsidieerde organisatie;  

4° zij is geen voorwerp van andere financiering; 

 5°zij wordt aangegaan conform een partnerschapsovereenkomst, een memorandum of understanding 

of een samenwerkingsovereenkomst, wanneer zij niet wordt uitgevoerd door de organisatie waaraan 

de subsidie is verleend; 

6° zij wordt niet vermeld op de lijst in bijlage 4, tenzij er wordt voldaan aan de drie volgende 

voorwaarden :  

a) de uitgave of de aard van kosten is noodzakelijk voor het bereiken van de  

outcomes van het programma; 

b) er wordt aangetoond dat elke frauduleuze intentie is uitgesloten; 

c) de uitgave of de aard van kosten wordt expliciet toegelaten in het subsidiebesluit of 

kreeg voorafgaand de goedkeuring van de Directeur generaal van de Directie 

Generaal Ontwikkelingssamenwerking, waarvoor het gunstige advies van de Inspectie 

van Financiën werd verkregen. 

 

2. Definitie : budgettaire aanpassing 

 

Een budgettaire aanpassing beantwoordt aan een wijziging, naar boven of naar onder toe, van het 

totaalbudget van een algemene budgettaire rubriek van een outcome of van een land. 

 De opvolging van de budgettaire aanpassingen slaat dus niet op de aanpassing van de 

uitbetalingskalender (bv. een uitgave van jaar 2 uitgesteld naar jaar 4) voor zover deze 

aanpassing geen enkele wijziging veroorzaakt van het voorziene totaalbudget van een algemene 

budgettaire rubriek, van een outcome of van een land. Deze moet dus niet verschijnen in de 

opvolging van de budgettaire aanpassingen.  
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3. Voorstel aan het NGSOC 

 

 Kunnen terugvallen op een specifiek, gestandaardiseerd en geformatteerd model: 

o In tegenstelling tot de voorbeeldmodellen voorgesteld voor de opvolging van de 

budgettaire uitvoering, wordt het nodig geacht dat de opvolging van de budgettaire 

aanpassingen steunt op een specifiek, gestandaardiseerd en geformatteerd model.  

o Dit instrument moet de ANGS toelaten na te gaan of het nodig is of niet om een 

goedkeuring te vragen aan de administratie voor een budgettaire aanpassing.  

o Dit instrument moet de administratie toelaten om na te gaan of de voorwaarden bepaald 

in de artikels 34 en 35 van het KB van 11 september 2016 nageleefd zijn.  

Het voorstel berust op volgende elementen: 

 De mogelijke aanpassingen refereren naar 2 soorten drempels (de absolute waarde = 

10.000 EUR en percentages), van toepassing en variabel op 3 verschillende niveaus 

(Land, Outcome, algemene budgettaire rubrieken), alsook naar een “exclusieve” 

drempel (transfer Buiten GSK naar GSK). 

 Deze variëteit aan drempels en niveaus gekoppeld aan aanpassingen die jaar na jaar 

kunnen cumuleren, impliceert een belangrijke complexiteit in de berekening en de 

kruising van de niveaus. Aan iedere actor de verantwoordelijkheid laten om zelf een 

opvolgingsinstrument uit te werken zou een hoger risico met zich meebrengen (slechte 

parameters, slechte leesbaarheid,…) dan het uitwerken van modellen voor de opvolging 

van de budgettaire uitvoering. 

 In dit geval zal de vereenvoudiging bestaan uit het uniek en onbetwistbaar karakter 

van het model. Aangezien de administratie en de ANGS zich baseren op hetzelfde 

instrument, moeten ze tot dezelfde besluiten komen, wat de betwistingen zal beperken 

over het al dan niet overeenkomen van de aanpassingen met de vastgelegde limieten in 

de regelgeving en de focus zal verleggen naar de finaliteit van de aanpassingen.   

 De tabel van de budgettaire aanpassingen systematisch toevoegen aan het rapport van de 

financiële verantwoording: 

o Alhoewel de tabel voor de opvolging van de budgettaire aanpassingen niet 

uitdrukkelijk deel uitmaakt van de financiële verantwoording zoals beschreven in art. 

47; wordt het noodzakelijk geacht deze er systematisch aan toe te voegen.  

Het voorstelt berust op de volgende elementen: 

o Art.35, 2° van het KB van 11 september 2016 bepaalt o.a. dat een uitgave 

subsidieerbaar is voor zover ze conform het goedgekeurde budget wordt aangegaan.  

o Dit betekent dat de administratie moet kunnen nagaan of de voorwaarden bepaald in 

art. 34 van hetzelfde KB nageleefd zijn.  

o Om dit te kunnen doen moet de administratie zich kunnen baseren op de gebruikte tabel 

van de budgettaire aanpassingen 1) om zelf niet de informatie te moeten uitzoeken 

(verlies van tijd en energie) en 2) om alle interpretatieverschillen van de normen ten 

aanzien van de uitgevoerde aanpassingen uit te sluiten. In het algemeen : 

 1) moet men kunnen vaststellen of er al dan niet aanpassingen zijn geweest en 

 2) moet men kunnen bevestigen dat de eventuele aanpassingen die de limieten 

overschrijden zijn goedgekeurd:  
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 Zo zal men kunnen staven dat de uitgaven effectief zijn aangegaan in 

overeenstemming met het goedgekeurd programmabudget.  

o Het is de bedoeling om situaties te vermijden waarin de uitgaven niet subsi-

dieerbaar zouden worden, omdat ze niet voorafgaand zijn goedgekeurd, alhoewel  

dit vereist was.  

o Deze vereiste beantwoordt aan de principes van transparantie en van het leerproces 

zoals bepaald in het art. 42 van het KB van 11 september 2016. 

 Elke vraag tot verhoging van de beheerskosten zal door DGD onderzocht worden, maar 

DGD wijst erop dat in principe de ratio tussen de OK-BK moet gerespecteerd worden 

en onveranderd blijven. Indien deze aanvraag wordt goedgekeurd op basis van een 

geargumenteerde aanvraag van de actor, dan is een aanpassing van het MB nodig. Dit 

is een lange procedure.   



 

4. Concretisering 

 Opmerkingen  : 

o Voor de IA die administratiekosten krijgen, zullen de transfers tussen de algemene budgettaire rubrieken van de administratiekosten 

ook behandeld worden.   NIET BEVESTIGD 

o Al is bovenstaande tabel goedgekeurd tijdens de bespreking van het sub-comité financiële verantwoording, toch is de vorm ervan 

nog niet definitief. Ze zou nog kunnen aangepast worden om de leesbaarheid te bevorderen.  


