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Technische nota 5 -  

Non-profit en bijkomende opbrengsten 

Datum 12/05/2017 

Onderwerp  De begrippen non-profit en bijkomende opbrengsten  

Statuut 

Voorstelnota van de federaties van 20/03/2017 

Bespreking tijdens vergadering - 28 maart 2017 

Bespreking tijdens vergadering - 02 mei  2017 

Bespreking tijdens vergadering - 09 mei 2017 

Synthese van de werkzaamheden als voorstel voor de NGSOC van 29 mei 

2017 
 

6. Wettelijke referenties: Art. 27; Art. 31; Art. 41  KB van 11 september 2016 en het 

verslag aan de Koning  

 

Koninklijk Besluit van 11/09/2016.  

Art. 27. Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld met inachtneming van het non-profit karakter, en 

mag niet leiden tot opbrengsten die de kosten van de interventie overstijgen. 

Art. 31. § 1. De bijkomende opbrengsten van het programma worden aan een van de volgende 

behandelingen onderworpen : 

 1° ofwel worden ze direct afgetrokken van de gesubsidieerde directe kosten, naar rato van de subsidie;  

2° ofwel worden ze in de boekhouding van de gesubsidieerde organisatie opgenomen naar rato van de 

subsidie, in een wijze dat traceerbaar is, gedurende een periode van het begin van het programma tot 5 jaar 

na het einde van het programma.  

§ 2. De bijkomende opbrengsten kunnen tot 50 % van de eigen inbreng van het programma vormen als zij 

uitdrukkelijk zijn voorzien in het financieringsplan van het programma. 

Art.41. Voor het gebruik van bijkomende opbrengsten naar rato van de subsidie moet de gesubsidieerde 

organisatie een voorstel voorleggen aan de administratie. 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, neemt haar beslissing binnen een termijn van 

60 dagen. Indien deze termijn overschreden is wordt de voorstelde besteding beschouwd als aanvaard. 
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Niet-exhaustieve uittreksels van het verslag aan de Koning die een licht werpen op deze technische 

nota.  

Artikel 31  
(…) Het artikel voorziet twee wijzen van behandeling van de bijkomende opbrengsten, naar rato van de 

subsidie  

- Of zij worden direct afgetrokken van de uitgaven van het programma (of weer in het programma 

geïnvesteerd),   

- Of zij worden boekhoudkundig door de erkende organisatie zodanig geregistreerd dat hun bron traceerbaar 

is en zij in de boekhouding van de organisatie geïsoleerd kunnen worden. In het laatste geval moet de 

administratie vooraf toestemming geven voor gebruik van de door de organisatie gegenereerde opbrengsten. 

 

(…) Deze bijkomende opbrengsten kunnen voor maximaal 50% van de eigen inbreng van het programma 

in aanmerking worden genomen. Dit wordt in het bijzonder aangegeven voor bepaalde organisaties die 

uitsluitend actief zijn in ontwikkelingseducatie, en die geen particuliere fondsen kunnen aanwenden om de 

eigen inbreng voor het programma te vormen.  

 

Van groot belang is dat er sprake is van transparantie met betrekking tot deze bijkomende opbrengsten en 

het gebruik daarvan.  (…)  

 

Artikel 41  
De aanwending van de bijkomende opbrengsten is afhankelijk van de goedkeuring van de administratie. 

Zij kunnen aangewend worden binnen het programma (om het volume van de resultaten te vermeerderen, 

bijvoorbeeld) alsook buiten het programma (om het maatschappelijk doel van de organisatie te onder-

steunen). 

 

 

7. Voorstel aan het NGSOC 

 

1. HET BEGRIP NON-PROFIT 

Een CMO is een VZW, te weten een vereniging die er niet op uit is haar leden een materiële winst te  

bezorgen.  De ondernomen acties kunnen niet als doel de persoonlijke verrijking van de leden van de 

vereniging hebben, maar wel het verderzetten van het gemeenschappelijk doel of belang. Dat betekent dat 

de vereniging acties zou kunnen ontplooien die opbrengsten genereren, voor zover deze volledig voor het 

doel van de vereniging worden aangewend en niet voor de leden van de vereniging.  

In het geval van een subsidie, kan deze de realisatie van acties die opbrengsten genereren in het kader van 

het goedgekeurde programma, toelaten. De subsidie heeft niet als doel opbrengsten te generen, maar 

dankzij de subsidie worden bepaalde acties gerealiseerd worden die op hun beurt opbrengsten kunnen 

genereren. Deze opbrengsten worden door de VZW in een non-profit geest toegewezen. In die zin heeft 

de Europese Unie de notie van non-profit uit haar financiële regelgeving geschrapt. 1  

                                                           
1 Positieve reactie van CONCORD (de Europese confederatie van ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking) op de 

aanpassing van de regelgeving  « No profit principle - former Art 125.5 The removal of this principle is a very welcome 

step. For non-profit organizations implementing EU grants this rule acted as a disincentive to build reserves, identify 
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2. DE BIJKOMENDE OPBRENGSTEN  

2.1 Oorsprong van de bijkomende opbrengsten 

Het verslag aan de Koning verduidelijkt dat het slechts gaat over opbrengsten gegenereerd door de 

gesubsidieerde organisatie. Het gaat over opbrengsten gegenereerd voor het geheel van het programma.    

De behandelingen toepasselijk op de bijkomende opbrengsten voorzien in art 31 van het KB  staan in 

functie van het type van opbrengst en van de periode waarin ze gegenereerd worden : tijdens of na het 

programma. 

Zo zijn er 4 categorieën van bijkomende opbrengsten bepaald : 

 Rubriek 1: De bijkomende opbrengsten ontstaan door bankinteresten gegenereerd door de 

subsidies of  bijkomende opbrengsten die de lasten toegeschreven aan het programma verlagen 

(recuperatie van taksen, van verzekeringen,…) 

 Rubriek 2: Bijkomende opbrengsten gegenereerd door de verkoop van activa waarvan de aankoop 

ten laste van het programma is gelegd (meubels, vervoermiddelen,...) 

  Rubriek 3:  Bijkomende opbrengsten gegenereerd door de verdeling van de kosten : bijvoorbeeld 

de opbrengst van de onderverhuring van een gebouw waarvan de huur ten laste is gelegd van het 

programma.   

 Rubriek 4: Bijkomende opbrengsten gegenereerd door de verkoop van goederen en diensten.  

2.2 Modaliteiten voor de behandeling van bijkomende opbrengsten.  

Rubrieken 1, 2 et 3 => deze opbrengsten ontstaan door en tijdens het programma.  

Ze zullen worden afgetrokken of komen in vermindering van de subsidieerbare uitgaven van het 

programma ongeacht de financieringsbron (eigen fondsen of subsidies). Ze kunnen dus niet aan de eigen 

fondsen worden toegevoegd. 

Rubrieken 1, 2 et 3 => deze bijkomende opbrengsten ontstaan door en na het programma.  

Bijvoorbeeld voor de recuperatie van BTW na de afsluiting van het programma. Art. 41 van het KB van  

11/09/2016 bepaalt dat de actor aan de administratie de goedkeuring moet vragen voor hun gebruik, maar 

het lijkt logisch dat men deze opbrengsten, op pro rata basis van de subsidie, aan het nieuw programma 

toevoegt.   

Rubriek 4 => er bestaan 2 opties  (3 opties voor de IA. Zie hieronder):  

1) de bijkomende opbrengsten gegenereerd door het programma naar rato van de subsidie zullen 

afgetrokken worden van de programmakosten.   

                                                           
additional financial contributions or even to adopt more innovative, revenue-generating mechanisms in their projects, 

thus hindering the long-term financial sustainability of an action. » 
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2) of ze worden op traceerbare wijze opgenomen in de boekhouding van de gesubsidieerde organisatie, 

naar rato van de subsidie, en dit voor een periode vanaf het begin van het programma tot 5 jaar na het 

einde ervan. (KB 11/09/2016 Art.31 §2) 

3. BESLUITEN  

3.1 Het begrip non-profit. 

Besluit: de definitie van het begrip non-profit wordt gehanteerd zoals het hierboven in de fiche bepaald is. 

 .  

3.2. Besluiten met betrekking tot bijkomende opbrengsten . 

De onderverdeling in 4 rubrieken en de verschillen in behandeling die afhangen van het feit of ze tijdens of 

na het programma gegenereerd zijn, verduidelijken het KB.  

Aangezien het KB op 11/09/2016 is gepubliceerd en dat de programma’s moesten ingediend worden op 

30/09/2016, hebben veel organisaties hoogst waarschijnlijk geen bijkomende opbrengsten kunnen 

inschrijven in hun financieringsplan.   

Daarom is besloten voor rubriek 4, rekening houdend met de nieuwigheid van de vereiste van het 

financieringsplan en dat het KB een aanpassing ervan tijdens de loop van het programma niet verbiedt, dat 

de organisaties een aangepast financieringsplan mogen indienen waarin de bijkomende opbrengsten bij de 

eigen fondsen gevoegd worden.   

Dit financieringsplan moet in de loop van 2017 (september) ingediend worden voor de volle 5 jaar van het 

programma. De ingediende bedragen van de bijkomende opbrengsten in het nieuw financieringsplan zijn 

indicatief. De organisatie kan een aanpassing van dit financieringsplan vragen indien blijkt dat de 

afwijkingen ten aanzien van de oorspronkelijke bedragen aanzienlijk blijken.   

Voor de IA die aan 100% worden gefinancierd, wordt een 3e optie voor de opbrengsten van rubriek 4 

aanvaard, namelijk dat de bijkomende opbrengsten worden gebruikt voor een andere bestemming o.a. om 

niet-subsidieerbare uitgaven te dekken en/of om een reserve op te bouwen voor verworpen uitgaven (zie 

de technische nota hierover)  

8. Concretisering  

 

De federaties zullen hun leden informeren zodat ze, voor zover dit nodig is en binnen de vastgestelde 

termijnen, de nodige voorzieningen treffen om hun gegenereerde opbrengsten op te nemen in het 

financieringsplan van het lopende programma en dat ze het  nieuwe financieringsplan binnen de 

aangegeven tijdslimiet indienen bij de administratie.  


