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Technische nota 6 – Eigen inbreng 
Datum 11/05/2017 

Onderwerp Oorsprong van de eigen inbreng 

Statuut 

Bespreking tijdens vergadering – 6 maart 2017 

Schriftelijk voorstel van de federaties  – 20 maart 2017 

Bespreking tijdens vergadering – 28 maart2017 

Aangepast schriftelijk voorstel van de federaties  – 06 april 2017 

Bespreking tijdens vergadering – 18 april 2017 

Bespreking tijdens vergadering – 02 mei 2017 

Aangepast schriftelijk voorstel van de federaties – 11 april 2017 

Synthese van de werkzaamheden voor een voorstel aan het NGSOC van 

29 mei 2017 
 

1. Wettelijke referenties : KB van 11 september  

 

Art. 1 15° “eigen inbreng” : deel van het programma dat niet wordt gedekt door een subsidie van de 

Belgische Ontwikkelingssamenwerking; 

Art. 30 §1 De eigen inbreng wordt samengesteld uit bronnen die exclusief afkomstig zijn uit lidstaten 

van de OESO of uit multilaterale organisaties, met uitsluiting van de subsidies toegekend door de 

Belgische Staat ten laste van het budget ontwikkelingssamenwerking. 

Art. 47 §1 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; 

 

2. Voorstel aan het NGSOC 

 

 Oorsprong van de eigen inbreng : 

o Het KB definieert de eigen inbreng als een eigen inbreng van het programma en niet 

van de CMO.  

o Het KB bepaalt niet dat de eigen inbreng zich op een bepaald moment op de rekening 

van de CMO moet bevinden. De oorsprong van de eigen inbreng wordt geregeerd door 

het KB. Weten of deze inbreng op deze of gene rekening staat, niet.   

o Deze eigen inbreng moet afkomstig zijn van de OESO (openbare of privé instellingen).  

o De fondsen toegekend door deze instellingen moeten dus :  

 Of rechtstreeks gestort worden aan de ngo op haar rekening in België of op haar 

rekening in het betrokken land.  

 Of rechtstreeks gestort worden aan de partner in het Zuiden  

 

 Verantwoording van de oorsprong van de eigen inbreng :  

o De verantwoording van de realiteit van deze eigen inbreng wordt gegarandeerd door de 

bevestiging van de Commissaris van de rekeningen.  
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 De missie van de Commissaris specifiek voor de controle van de programma-

uitgaven voorziet dat de Commissaris het bestaan van deze eigen inbreng 

bevestigt aangezien hij moet bevestigen dat de uitgaven en opbrengsten 

overeenstemmen met verifieerbare verantwoordingsstukken voor het 

programma.    

 De verificatie door de revisor zal kunnen gebeuren op basis van verschillende 

elementen zoals: de rekeningaftreksels, de specifieke akkoorden voor 

medefinanciering, de overeenkomsten, enz.   

 

o De OESO-oorsprong zal eveneens kunnen geverifieerd worden d.m.v. de partneraudits.   

 Een aantal ngo’s organiseren op regelmatige basis audits van hun partners et 

kunnen deze missie integreren in de referentietermen.  

 

o De financiële constructies in het kader van kruisfinanciering worden besproken tussen 

de ngo en haar partners. De partners zijn op de hoogte van de financiële constructie 

achter het programma.   

 Deze informatie kan dus opgenomen worden in de partnerovereenkomsten of 

in de bijlagen van de partnerovereenkomsten.   

 Bij de opmaak van de overeenkomsten hebben de CMO’s niet noodzakelijk 

zicht op alle bedragen en samenstellingen (het programma is op 5 jaar).  

 Het is eveneens mogelijk om specifieke akkoorden vast te leggen tussen de 

CMO’s en hun partners in geval van kruisfinanciering.  

 

o Wanneer de eigen inbreng rechtstreeks wordt gestort aan een partner door een andere 

donor, moet de transparantie over de oorsprong van de fondsen (OESO, 

geïdentificeerde donor) en hun finaliteit (eigen inbreng van een programma van een 

Belgische CMO) verzekerd zijn.  

 De CMO’s zullen in hun financiële rapportage verklaren dat andere donoren 

geïnformeerd zijn geweest dat hun subsidie zal dienen als eigen inbreng in het 

kader van het programma.  

 


