
Technische nota 8 – Enkele technische 

aspecten 

  

  

  
 

Synthese van de beslissingen over de technische aspecten besproken tijdens 

de vergadering van het sub-comité financieel beheer van 15/05/2017.  

I) AFSCHRIJVINGEN. 

II) VAKANTIEGELD. (NIET AFGEWERKT) 

III) SUBSIDIEERBARE UITGAVEN VOOR (EIND)EVALUATIE EN VOOR AUDIT  

IV) WISSELKOERS. 

TOEPASBAAR WETTELIJK KADER  

Het KB van 11/09/2016 en –specifiek voor punten I en II- bijlage 4 m.b.t. niet-subsidieerbare 

kosten.  

NSK : alle boekhoudkundige verrichtingen die geen betalingen inhouden, tenzij ze voortkomen uit een 

wettelijke verplichting ten laste van de interventie; 

 

In de vorige regelgeving (gids van verantwoording van subsidies) werden de provisies (NSU 15) en alle 

boekhoudkundige verrichtingen die geen betalingen inhielden (NSU 19) als niet-subsidieerbaar 

beschouwd.  

Het impact van deze nieuwe regelgeving is besproken geweest in de werkgroep georganiseerd door het 

IBR meer bepaald over de vragen m.b.t. de behandeling van afschrijvingen en vakantiegeld.  

 I) AFSCHRIJVINGEN  

Beslissing : 

Het volgend voorstel van de werkgroep IBR – federaties – DGD is als regel aangenomen :  

 « De investeringen m.b.t. het programma worden er volledig in opgenomen. DGD heeft 

gecommuniceerd dat de investeringen ten laste van het programma in het jaar van de uitgave moeten 

genomen worden en aldus deel uitmaken van de kosten ten laste van het programma. Specifiek, worden 

de afschrijvingen op expliciete wijze uitgesloten van de kosten ten laste van het programma.”  

  



 

II) VAKANTIEGELD. (NIET AFGEWERKT) 

BESPREKINGEN GAANDE 

 

III) SUBSIDIEERBARE UITGAVEN VOOR (EIND)EVALUATIE EN VOOR AUDIT, EN 

HUN BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING 

Beslissingen: 

De provisie in een jaar zal niet beschouwd worden als een subsidieerbare uitgave tenzij deze prestatie 

gedekt wordt door een vooraf bestaand contract of een contract afgesloten tijdens het jaar waarop die 

betrekking heeft.  

Het is eveneens mogelijk om de uitgaven in de boekhouding op te nemen in het jaar van de 

dienstverlening, met uitzondering van de diensten geleverd buiten de uitvoeringsperiode van het 

programma.  

In het specifieke geval van de audit van het laatste jaar en van de eindevaluaties, is het toegelaten om 

dit type van uitgaven ten laste te nemen van het laatste jaar van het programma onder 2 voorwaarden: 

 Deze prestaties zijn gedekt door contracten die afgesloten zijn of reeds bestonden tijdens de periode 

gedekt door de subsidies.  

 De prestaties worden gefinaliseerd en gefactureerd voor de limietdatum voor de indiening van de 

financiële rapportage van het laatste jaar.  

III) WISSELKOERS  

Beslissingen: 

Voor 2017  

Elke vereniging gebruikt haar eigen methodes, het systeem moet kunnen aangetoond worden en de 

wisselkoersen moeten verifieerbaar zijn. De goede toepassing van deze procedures maakt deel uit van 

de interne controle van de organisatie en van de missie van de Commissaris van de rekeningen. Deze 

informatie moet toegankelijk zijn tijdens de controle.   

Voor 2018  

DGD zal in overleg met de federaties een nota opstellen die de toepasbare regels en principes op de 

subsidies voor valuta-omrekeningen nader bepaalt. Verscheidene elementen zijn reeds ter sprake 

gekomen : de niet-speculatie (Rekenhof), de bewijsstukken, de toepasbare referentiewisselkoersen, enz.   

 


