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Technische nota 11 – 
Verdelingsregeling voor een uitgave 
onder verschillende ANGS 

Datum 20/06/18 

Onderwerp Verdelingsregeling voor een uitgave onder verschillende ANGS 

Status 

Schriftelijke bevraging van de Federaties – 30 januari 2018 
Schriftelijk voorstel van de administratie voor interne evaluatie – 27 maart 2018 
Toezending van het schriftelijk voorstel aan de Federaties – 02 mei 2018 
Instemming van de Federaties met het schriftelijk voorstel met het oog op de 
indiening ervan bij het NGSOC  – 18 juni 2018 
Voorstelling aan en instemming van het NGSOC – 16 oktober 2018 

 

1. Regelgeving: Art. 20 en 47 van het K.B. van 11 september 2016 
 
Art. 20. § 1 De erkende organisatie dient haar aanvraag tot subsidiëring van een programma in ofwel bij de 
administratie, ofwel bij de federatie van wiens gegroepeerde aanvraag ze deel wenst uit te maken.  
(…) 
Wanneer een gezamenlijk programma door meerdere erkende organisaties wordt ingediend, laat zijn budget 
toe om duidelijk het deel te bepalen dat aan elke aanvrager toekomt. (…) 
 
Art. 47. § 1. Een financieel verantwoordingsrapport van het programma wordt uiterlijk zes maanden na het 
einde van elk jaar van het programma aan de administratie voorgelegd. 
(…) 
§ 3. Wanneer het een gezamenlijk programma van verschillende erkende organisaties betreft, wordt het 
financieel rapport ingediend door elke organisatie die de subsidie heeft ontvangen. (…) 

 

 

2. Doel van de nota 

 
De Federaties hebben in een nota de administratie erop attent gemaakt dat de toepassing van het 
koninklijk besluit van 11/09/16 niet geheel eenduidig is waar het de Gemeenschappelijke 
Programma’s en meer bepaald de financiële verantwoording betreft 1. 
 
In dit opzicht heeft de nota tot doel: 

1) deze punten te verduidelijken door bepaalde beginselen in herinnering te brengen die van 
invloed zijn op de financiële verantwoording van de gemeenschappelijke programma's, 

2) en boven alles een regeling voor te stellen voor de verdeling van een uitgave over 
verschillende actoren van de niet-gouvernementele samenwerking (ANGS), met name in het 
kader van: 

a. de uitvoering van de gemeenschappelijke programma's. 
b. de totstandbrenging van synergieën tussen verschillende programma's. 

                                                           
1 Bij deze gelegenheid werd ook om verduidelijkingen en aanbevelingen gevraagd, maar inzake de follow-up 
van de gemeenschappelijke programma's (morele verantwoording, institutionele dialogen,....) is alleen voor 
vragen over de financiële aspecten de noodzaak gebleken de antwoorden op het niveau van het NGSOC te 
formaliseren vooraleer ze aan de minister voor te leggen en in een richtlijn om te zetten. 
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c. de uitvoering van gemeenschappelijke externe evaluaties op het niveau van de 
gemeenschappelijke strategische kaders (GSK) 

 

 

3. Analyse  

 
1) Wat de financiële verantwoording betreft, stelden de Federaties vooral vragen over de 

mogelijkheid van budgettaire herverdelingen tussen actoren van een gemeenschappelijk 
programma, hetzij op het niveau van coördinatiekosten (optimalisering van de coördinatie 
volgens de verdeling van de taken, ....), op het niveau van de beheerskosten (efficiëntiewinst 
door middel van gemeenschappelijke monitoring en gemeenschappelijk personeel), of op 
het niveau van de operationele kosten (efficiëntiewinst door de gezamenlijke uitvoering van 
bepaalde activiteiten of door de verdeling van taken, ...).  
Voor de Federaties is een dergelijke mogelijkheid een noodzakelijke voorwaarde voor de 
succesvolle uitvoering van de gemeenschappelijke programma's. 

 
Ter herinnering, de gemeenschappelijke programma's zijn een nieuwe werkwijze die is 
ingevoerd met het Koninklijk Besluit van 11 september 2016. Zoals uit de benaming valt af te 
leiden, is het mogelijk om verschillende actoren samen te brengen in eenzelfde programma 
dat gestalte krijgt in gemeenschappelijke outcomes en/of een gemeenschappelijke 
interventiestrategie, in één of meer interventielanden. Aangezien het algemene kader geen 
welbepaalde norm ter zake voorschrijft, is elk gemeenschappelijk programma uniek. 

 
In 2016 kwamen 10 gemeenschappelijke programma’s tot stand waarbij het tot een 
samenwerking kwam tussen 2 tot 4 ANGS, op een totaal van 30 ANGS. 
 
De Administratie wil het belang van deze werkwijze benadrukken omdat ze haar nut bewijst 
voor de bundeling van middelen en doelstellingen en het bij elkaar brengen van actoren en 
omdat ze mogelijkheden biedt op het gebied van collectief leren en de uitvoering van 
synergieën en complementariteit. Het is dan ook zaak ervoor te zorgen dat ze een 
meerwaarde voor de ANGS blijft houden, met de grootst mogelijke eenvoud en 
transparantie. 

 
2) Bij uitbreiding brachten deze vragen ook een reflectie op gang over de bestaande 

mogelijkheden voor een verdeling van de uitgaven waardoor de synergieën tussen 

verschillende programma’s vorm kunnen krijgen (met name logistiek: het delen van 

kantoren of voertuigen, gezamenlijke monitoringmissies, enz.) of nog de uitvoering van 

externe evaluaties die gemeenschappelijk zijn voor verschillende programma's, met name 

op het niveau van strategische doelstellingen of gemeenschappelijke benaderingen van een 

gemeenschappelijk strategisch kader. 

 

3) Naar aanleiding van deze vragen moet erop worden gewezen dat  overdrachten van 
middelen tussen ANGS van een gemeenschappelijk programma (en bij uitbreiding tussen 
ANGS van verschillende programma's) niet mogelijk zijn, en wel omdat verschillende 
elementen dit verhinderen: 

 Het MB tot toekenning van de subsidie aan de deelnemers aan een gemeenschappelijk 
programma bepaalt in artikel 2 het bedrag van de totale subsidie die aan elke organisatie 
wordt toegekend. In artikel 4 van hetzelfde besluit is de verdeling van deze subsidie per 
actor in jaarlijkse schijven vastgelegd. 
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 Met betrekking tot de toekenning van subsidies, heeft elke ANGS een eigen vastlegging 
en een eigen bestelbon. 

 Vanuit het oogpunt van financiële verantwoording is elke actor verantwoordelijk voor 
zijn eigen subsidie. Art. 47, §3 van het koninklijk besluit van 11/09/16 bepaalt wel 
degelijk dat "wanneer het een gezamenlijk programma van verschillende erkende 
organisaties betreft, het financieel rapport wordt ingediend door elke organisatie die 
subsidie heeft ontvangen.” Dit betekent dat de financiële verantwoording voor de 
subsidie per actor wordt afgelegd, zoals bepaald in het MB tot toekenning van de 
subsidie. 

 
4) In het licht van de doelstellingen die via de gemeenschappelijke programma’s en met het 

vastleggen en totstandbrengen van de synergieën en de complementariteit tussen de ANGS 
worden beoogd, is het van belang met een oplossing te komen die de nodige flexibiliteit  
biedt [benutten van de gemeenschappelijke programma’s en de synergieën en 
complementariteit], dit alles met inachtneming van de regelgevende bepalingen inzake 
financiële verantwoording en de in aanmerking komende uitgaven. 

 
5) Deze oplossing neemt de vorm aan van een verdelingsregeling voor een uitgave onder 

verschillende ANGS, die in een overeenkomst is opgenomen. 
 

 

4. Voorstel voor het NGSOC 

 
1) Beschrijving van de regeling: 

 
Het is mogelijk een uitgave te verdelen onder verschillende organisaties en ze ten laste te brengen 
van hun respectieve subsidie. Bijvoorbeeld : 
 

- Organisatie A draagt het volledige bedrag X.  
o Het bedrag staat in de boekhouding van organisatie A vermeld als uitgave. 
 

- Organisatie B betaalt Organisatie A een bedrag in een onderling overeengekomen 
verhouding.  

o Dit deel van bedrag X staat in de boekhouding van organisatie B vermeld als 
uitgave. 
o Dit deel van bedrag X staat in de boekhouding van organisatie A vermeld als 
krediet. 
o In de boekhouding van beide organisaties zijn de benamingen van de uitgave 
enerzijds en het krediet anderzijds expliciet en consistent. 
 

- Organisatie A bewaart het bewijsstuk voor bedrag X. 
o Het gaat vergezeld van / wordt aangevuld met een nota waarin de verdeling van 

het bedrag X onder de organisaties A en B is vermeld. 
o Het gaat vergezeld van het bewijs van de ontvangst van de betaling door 

Organisatie B. 
 

- Organisatie B bewaart het bewijs van betalingvan haar deel van bedrag X. Bij dit bewijs van 
betaling wordt de nota van de verdeling van het bedrag onder de organisaties A en B 
gevoegd.  
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Datum CODE COMPTA Voorwerp Bedrag in euro

B Beheerskosten

2. Werkingskosten

22/05/2020 AVC02 Externe evaluatie - pg. 2017-2021 25.000,00           

30/05/2020 AVC02 Inbreng - Externe evaluatie  - Organisatie B 10.000,00 -          

Totaal B21 15.000,00           

Datum CODE COMPTA Voorwerp Bedrag in euro

B Beheerskosten

2. Werkingskosten

1. Evaluatie 30/05/2020 MAL2TET Inbreng - Externe evaluatie  - Organisatie A 10.000,00           

Totaal B21. 10.000,00           
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2) Algemene toepassingsvoorwaarden: 

 
De associatie tussen de betrokken organisaties wordt vastgelegd in een Overeenkomst. 

 

- In deze overeenkomst wordt de algemene context en het beginsel van de verdeling van de 
uitgaven onder de deelnemende organisaties toegelicht. 

o De beoogde gemeenschappelijke doelstelling. 
o De algemene context: bijvoorbeeld het feit dat het coördinatiebudget niet in handen 

is van één organisatie, maar verdeeld is onder alle deelnemende organisaties. 
o De reikwijdte van de verdelingsregeling: programmacoördinatie, bundeling van 

beheerskosten of bundeling van operationele kosten. 
o De als dusdanig toegepaste verdelingsregeling, zoals overeengekomen door de 

deelnemende organisaties.  
 

- Naleving van de in de artikelen 33 en 42 van het KB van 11/09/16 beschreven beginselen en 
overeenkomstig Bijlage 4 ervan (niet-subsidieerbare uitgaven), in het bijzonder de NSU 9, 10 
en 11. 

 
3) Toepassing in het kader van de gemeenschappelijke programma’s: 

 
Wat de programma’s 2017-2021 betreft, zijn de gemeenschappelijke programma’s al geregeld in een 
Structurele Samenwerkingsovereenkomst waarin de verhouding tussen de deelnemende leden is 
geformaliseerd. Minimale vermeldingen in de overeenkomst: 

1. De beschrijving van de beoogde gemeenschappelijke doelstelling. 
2. De beschrijving van de taken en verplichtingen, evenals de taakverdeling in het kader van de 

samenwerking.  
3. De financiële/materiële bijdragen van elk van de partijen. 

4. Het totale budget. 
 
 
Het besluit zou zijn beslag krijgen in een addendum bij de structurele samenwerkingsovereenkomst, 

dat een toelichting bevat van de in punt 2 beschreven elementen. 


