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Note technique 9 – NSU, 

verantwoordingsstukken voor specifieke 

uitgaven van een aantal IA, en 

risicovoorziening  

Situering 

Artikels 35 en 37 van het KB van 11 september 2016 stellen dat “een uitgave ten laste van de subsidie mag 

gezien worden als een directe / administratiekost indien en slechts indien deze voldoet aan alle volgende 

cumulatieve voorwaarden : 1° zij wordt bevestigd door een bewijsstuk en identificeerbaar en 

controleerbaar is, (…), 2° / 3° zij voldoet aan de bepalingen van de toepasselijke fiscale en sociale 

regelgeving en die van openbare aanbestedingen, en conform de interne regels van de gesubsidieerde 

organisatie is””.  

Artikel 29 § 2. “De subsidie voor structuurkosten wordt forfaitair vastgelegd op 7% van het budget van de 

directe kosten.” 

Artikel 29 § 3. “De administratiekosten worden gesubsidieerd op basis van een budget. De 

administratiekosten moeten worden gemotiveerd.” 

Akkoord 

In het subcomité Financiële Verantwoording is ingestemd met de continuering van financieringspraktijken 

tot op heden bij (sommige) Institutionele Actoren, met hierbij volgende afspraken inzake verantwoording 

van dergelijke uitgaven.  

Belangrijk is om te onderstrepen dat voor de hierna opgelijste types van financiering 

(i) deze gealigneerd zijn op de eigen financieringsregels en –systemen van de betrokken actoren,  

(ii) deze financieringswijze expliciet door DGD in het verleden werd goedgekeurd, ondermeer op basis 

van het argument dat deze gebaseerd zijn op eigen vigerende regelgeving 

(iii) er steeds verantwoordingsstukken beschikbaar zijn. 
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Toepassing  

A. VLIR-UOS, ARES en ITG : Coördinatiekosten van universiteiten : vergoeding voor het goed beheer 

van ter beschikking gestelde middelen. 

- VLIR-UOS : Vlaamse en lokale universiteiten: normale overheadregeling van de Vlaamse 

universiteiten is 17%. Hiervan wordt afgeweken voor VLIR-UOS-contracten : voor VLIR-UOS-

projecten wordt resp. 5 of 10% betaald.  

- ARES : overhead bedraagt 10%. 

- ITG : overhead voor lokale partners : tussen 0 en 17% door partner zelf te bepalen (opgenomen in 

contract) 

 

DGD stemt ermee in dat voor deze uitgaven er eenmalig via een systeembeschrijving moet worden 

aangetoond welke uitgaven hieronder ressorteren, welke diensten hiermee worden vergoed, hoe de 

berekening gebeurt, en dat de aangerekende kost een redelijke kost is. Immers, er is sprake van een 

plafonnering van de kosten.  

 

Als verantwoordingsstuk gelden dus  

- De eenmalige systeembeschrijving 

- Eventueel het respectief contract afgesloten door de erkende actor en de betrokken derde 

- De ontvangstverklaring door de betrokken derde. 

 

B. VLIR-UOS, ARES, en ITG : beurzen voor zuiderse studenten en Vlaamse / EEU-studenten  

- Zuidbeurzen : Zie beurzenrichtlijn. http://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships-to-study-

in-flanders,-belgium/which-costs-are-covered-by-the-scholarship/ 

 

Als verantwoordingsstuk gelden : 

- De eenmalige systeembeschrijving 

- Het respectief contract afgesloten door de erkende actor of betrokken derde, en de bursaal, met 

inbegrip van het overzicht van gefinancierde bursalen 

 

- Reisbeurzen voor EEU-studenten. Financieringssysteem gebaseerd op maximaal eenheidsbedrag 

per reisbeurs, en verdeelsysteem onder de instellingen, op basis van aantal studenten.  

 

Als verantwoordingsstuk gelden : 

- De eenmalige systeembeschrijving 

- Het respectief contract afgesloten door de erkende actor of betrokken derde, en de student, met 

inbegrip van het overzicht van gefinancierde studenten 

 

http://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships-to-study-in-flanders,-belgium/which-costs-are-covered-by-the-scholarship/
http://www.vliruos.be/en/scholarships/scholarships-to-study-in-flanders,-belgium/which-costs-are-covered-by-the-scholarship/
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ARES en VLIR worden uitgenodigd hun respectief systeem op mekaar af te stemmen. Dit zal pas 

op zijn vroegst vanaf 2018 mogelijk zijn.  

 

- Omkaderingskosten voor bursalen (ARES) : financieringssysteem gealigneerd op het 

financieringssysteem van de Franstalige instellingen : berekeningsformule waarbij een bepaald 

bedrag (onderscheid bursaal / niet-bursaal) vermenigvuldigd wordt met het aantal bursalen. 

 

Als verantwoordingsstuk gelden : 

- De eenmalige systeembeschrijving 

- Het respectief contract afgesloten door de erkende actor en de betrokken derde 

 

C. Onderwijstoelagen (VLIR-UOS en ARES) : Masters of stages 

- Financieringssysteem gealigneerd op financieringssystemen van de Vlaamse / Franstalige 

instellingen : berekeningsformule waarbij, al dan niet vertrekkend van een sokkel, een bepaald 

bedrag vermenigvuldigd wordt met het aantal bursalen, eventueel een parameter die de duur van 

de opleiding uitdrukt, en eventueel een parameter die de reguliere kost van een programma (alfa-, 

beta-, gamma-financieringscategorie) uitdrukt. 

 

Als verantwoordingsstuk gelden : 

- De eenmalige systeembeschrijving 

- Het respectief contract afgesloten door de erkende actor en de betrokken derde, met inbegrip 

van het overzicht van gefinancierde bursalen 

 


