Een initiatief van Didier Gosuin, minister van Economie en Tewerkstelling

PROJECTOPROEP 2017
CAHIER II: ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VERPLICHTINGEN

1. Uitgaven die in aanmerking komen
Volgende uitgaven in uw project kunnen in aanmerking komen in het kader van de projectoproep:

UW PROJECT

Personeelskosten

Rechtstreekse kosten

De subsidie wordt toegekend:

Alle uitgaven:

 voor het brutoloon + de sociale lasten



behalve de personeelskosten

 naar rato van de aan het project gewijde
arbeidstijd



die
rechtstreeks
verband
houden met de verwezenlijking
van uw project

 voor het personeel dat voor het project
aangenomen of ingezet wordt

Hoe rechtvaardigt u die kosten?

 een

jaarlijkse
afrekening
op
naam,
afgegeven door het sociaal secretariaat, die
toelaat het in aanmerking genomen bedrag te
koppelen aan de reële uitgave

 gebruik de tabel “personeelskosten”

m



van
de
facturen
met
de
betalingsbewijzen (bankuittreksel)



gebruik het model
bewijsstukken”



Voor de investeringen gerealiseerd
met een uittreksel van de algemene
rekeningen van klasse 2 (rekeningen
20 tot 28) met betrekking tot het jaar
van uitvoering van de gesubsidieerde
investeringen

"listing

van

U wilt de maximumbedragen kennen die voor elke projectoproep in
aanmerking komen?

Raadpleeg cahier I van de projectoproep
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2. Toekenning van de subsidie
Dit zijn de stappen in het toekenningsproces van de subsidie na de indiening van uw project:

• De RvB is samengesteld uit de partners van de organisatoren en externe experts
• U kunt eventueel gevraagd worden uw project te verdedigen voor de RvB
Adviescomité
RvB

• De RvB onderzoekt alle projecten in het licht van de ontvankelijkheids- en selectiecriteria
• De RvB stelt dan een selectie van laureaten voor aan de Minister

• De Minister beslist om de door de RvB voorgestelde selectie van laureaten al dan niet te
volgen en stelt ze vervolgens voor aan de Regering
Minister

• Nadat ze door de Regering goedgekeurd is, wordt de beslissing aan alle projectdragers
meegedeeld
Regering

• De Regering en de Minister ondertekenen dan alle officiële documenten voor de toekenning
van de subsidie

• Als u laureaat bent van de projectoproep, geniet u een subsidie omkaderd door een besluit
en een overeenkomst die de rechten en plichten van biede partijen preciseren
Begunstigde

• U wordt dan gevraagd het overeenkomst te ondertekenen

Na de ondertekening bent u zeker dat
het bedrag van de subsidie op de
begroting ingeschreven is

U ontvangt dan een kennisgeving
van vastlegging die dit bevestigt
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3. Betaling van de subsidie

DE SUBSIDIE
betaald in twee schijven

Het saldo

Het voorschot



na
de
ondertekening
van
toekenningsdocumenten van de subsidie



verstuurt u een schuldvordering (SV),
ten vroegste 15 dagen na de
ondertekening



de betaling wordt verricht ten laatste 30
werkdagen na de ontvangst van de SV en
onder voorbehoud van de budgettaire
mogelijkheden

de



na controle van het conforme gebruik
van de subsidie, in 2 stappen:
1. verzending en controle van de bewijsstukken
2. verdediging voor het begeleidingscomité



na de controle en de vergadering van het
begeleidingscomité wordt het bedrag van
het saldo bevestigd in een eindbeslissing



u ontvangt een bevestigingsbrief



u verstuurt een schuldvordering (SV)



de betaling wordt zo snel mogelijk verricht na
de ontvangst van de SV en onder voorbehoud
van de budgettaire mogelijkheden

Naar waar verstuurt u de SV's?

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Boekhouding
CCN - Vooruitgangsstraat 80, bus 1 –
ste

8

invoice@gob.brussels in pdf-formaat
met
een
kopie
werkgelegenheid@gob.brussels

aan

verdieping

1035 Brussel
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4. Controle op het gebruik van de subsidie

U verstuurt de verantwoordingsstukken
(VS's) en de bijlagen uiterlijk drie maanden
na de beëidiging van het project

Verantwoordingsstukk
en (VS's)
 de stukken die nodig zijn om
uw uitgaven te rechtvaardigen,
samen
met
de
betalingsbewijzen

BEW controleert de
verantwoordingsstukken

Activiteitenverslag

Budget
 werk

het model "tabel
budget" bij om uw uitgaven
en uw reële ontvangsten op
te splitsen

 gebruik

het
model
"activiteitenverslag" om:

-

de verwezenlijkingen van het
project en hun impact te
beschrijven

-

een
kwalitatieve
en
kwantitatieve evaluatie van de
verkregen
resultaten
te
maken

-

de verkregen resultaten te
vergelijken met de aan het
begin
van
het
project
verwachte resultaten

 door gebruik te maken van de
ad hoc modellen (pagina 2) en
de algemene regels inzake
VS's

Algemene regels inzake VS's
 ze mogen niet gebruikt worden om andere subsidies te rechtvaardigen
 ze moeten gedateerd zijn (facturatiedatum) binnen de subsidiëringsperiode, met een uitzondering
wanneer:
-

ze gedateerd zijn van te vroegste de datum waarop de projectoproep uitgeschreven werd

-

u de noodzaak het project te starten vóór de ondertekening van de overeenkomst kunt rechtvaardigen

NB: u neemt het risico niet gesubsidieerd te worden.
 opgesteld op naam van de begunstigde

Projectoproep - Cahier II – Administratieve en financiële bepalingen

5

 een

vertegenwoordiger
projectdrager

HET BEGELEIDINGSCOMITE

van

de

 een vertegenwoordiger van BEW
 en

vertegenwoordiger
Impulse

van

1819-



 een vertegenwoordiger van de minister
u heeft de gelegenheid het activiteitenverslag van het project voor te stellen en te verdedigen



het is de bedoeling uw project op te volgen en te evalueren:
- de naleving van de overeenkomst en uw engagementen
- de controle op en de goedkeuring van de uitgaven
- de controle op en de goedkeuring van het activiteitenverslag



het comité zal alle nodige schikkingen kunnen treffen om de goede uitvoering van het project te
verzekeren

5. Verplichtingen

Communicatie en publiciteit
U moet voldoende zichtbaarheid geven aan uw gesubsidieerde verwezenlijkingen en aan de gewestelijke
strategie waar de projectoproep bij aansluit.
U verbindt er zich bijgevolg toe voor een tweetalige externe communicatie te zorgen (website,
promotiedocumenten, enz.). Die communicatie omvat:

 het duidelijk zichtbare logo van het Gewest dat u kan downloaden op de website van het Gewest
 de vermelding "Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Avec le soutien de la Région
de Bruxelles-Capitale"

 de eventuele communicatie-elementen van de gewestelijke strategie
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Overheidsopdrachten
U moet nagaan of de wet op de overheidsopdrachten op uw situatie van toepassing is. Indien dit het geval
is, is de wet op de overheidsopdrachten van toepassing:
Volgens de bepalingen van artikel 2, 1° d) en e) van de wet van 15 juni 2006, zijn aanbestedende overheden,
en dus gehouden de wetgeving op de overheidsopdrachten te respecteren:
d) de personen, welke ook hun vorm en aard mogen zijn, die op de datum van de beslissing om tot een
opdracht over te gaan:
1. opgericht zijn met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet van
industriële of commerciële aard zijn en
2. rechtspersoonlijkheid hebben, en
3. waarvan:
- ofwel de activiteit in hoofdzaak gefinancierd wordt door de overheden of instellingen vermeld
in 1°, a, b of c (het betreft voornamelijk de federale overheid, de gewesten, de
gemeenschappen, de provincies en de gemeenten);
- - ofwel het beheer onderworpen is aan het toezicht van die overheden of instellingen;
- - de leden van de raad van bestuur, de directieraad of de toezichthoudende overheid voor
meer dan de helft door de overheden of instellingen aangewezen zijn.
e) de verenigingen bestaande uit een of meer aanbestedende overheden als bedoeld in 1°, a, b, c of d;

Als u onderworpen bent aan de wet van 15 juni 2006 en zijn uitvoeringsbesluiten zijn dit de
gevolgen:
 u moet deze regelgeving naleven
 een verificatie van die naleving is mogelijk en, indien een overtreding vastgesteld wordt, kan het
verantwoordingsstuk geweigerd en uit het eindbudget van het project verwijderd worden.
 Let met name op:
Artikel 5 :"De aanbestedende overheden behandelen de aannemers, de leveranciers en de dienstverleners
op gelijke, niet-discriminerende en transparante wijze. De overheidsopdrachten worden gegund na
mededinging […]".
Het respecteren van het principe van de mededinging bestaat erin om aan iedere procedure die leidt
tot een contract tegen vergoeding, een gepast niveau van kenbaarheid toe te kennen in functie van het
bedrag van de opdracht. (raadpleging van verschillende potentiële kandidaten, publicatie van een
aankondiging, naargelang het geval, in het Bulletin der Aanbestedingen of in het Publicatieblad van de
Europese Unie).
Artikel 8 betreffende het belangenconflict:
"Art. 8. § 1. Onverminderd de toepassing van andere verbodsbepalingen die voortvloeien uit een wet,
een decreet, een ordonnantie, een reglement of statuut, is het elke ambtenaar, openbare
gezagsdrager of ieder ander persoon die op welke wijze ook aan de aanbestedende overheid
verbonden is, verboden, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen bij de [1
plaatsing]1 en de uitvoering van een overheidsopdracht zodra hij daardoor, persoonlijk of via een
tussenpersoon, zou kunnen terechtkomen in een toestand van belangenvermenging met een
kandidaat of inschrijver.

§ 2. Deze belangenvermenging wordt alleszins vermoed te bestaan:
Projectoproep - Cahier II – Administratieve en financiële bepalingen
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1° zodra de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1, bloedof aanverwant is in de rechte lijn tot de derde graad en in de zijlijn tot de vierde graad of in geval van
wettelijke samenwoning, met een van de kandidaten of inschrijvers of met ieder ander natuurlijk
persoon die voor rekening van een van hen een directie- of beheersbevoegdheid uitoefent;
2° indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon bedoeld in § 1 zelf of
via een tussenpersoon eigenaar, mede-eigenaar of werkend vennoot is van één van de kandiderende
of inschrijvende ondernemingen dan wel in rechte of in feite, zelf of via een tussenpersoon, een
directie- of beheersbevoegdheid uitoefent.
De ambtenaar, de openbare gezagsdrager of de natuurlijke persoon die zich in een van deze
toestanden bevindt, is verplicht zichzelf te wraken.
§ 3. Indien de ambtenaar, de openbare gezagsdrager, de natuurlijke persoon of rechtspersoon
bedoeld in § 1, zelf of via een tussenpersoon, een of meer aandelen of deelbewijzen ter waarde van
ten minste vijf percent van het maatschappelijk kapitaal van een van de kandiderende of
inschrijvende ondernemingen bezit, is hij verplicht de aanbestedende overheid daarvan in kennis te
stellen.

Voor alle bijkomende informatie over de wetgeving betreffende de overheidsopdrachten raadpleegt u:
www.publicprocurement.be/nl

Staatssteun
U moet de regelgeving inzake staatssteun naleven.
Op basis van het bedrag van de aangevraagde subsidie, is de subsidie onderworpen aan een
andere reglementering voor staatssteun.
Verwijzing naar Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU L 352 van 24 december 2013)
Door het indienen van een offerte erkent de projectdrager dat het bedrag van de hierboven
vermelde subsidie het bedrag van de de-minimissteun die hem reeds werd toegekend, niet draagt:
•
in het kader van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december
2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking
van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU L 352 van 24 december 2013),
voor een bedrag hoger dan 200.000 euro over een periode van drie fiscale boekjaren;
•
en/of in het kader van de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18
december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU L 352 van 24
december 2013),
voor een bedrag van 200.000 euro over een periode van drie fiscale boekjaren;
•
en/ of in het kader van de Verordening nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang
verrichtende ondernemingen (gepubliceerd in het OP nr. L 114 van 26 april 2012 van de Europese
Commissie),
voor een bedrag hoger dan 500.000 euro over een periode van drie fiscale boekjaren.
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Verwijzing naar de Verordening nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen
economisch belang verrichtende ondernemingen (gepubliceerd in het OP nr. L 114 van 26
april 2012 van de Europese Commissie)
Door het indienen van een offerte erkent de projectdrager dat het bedrag van de hierboven
vermelde subsidie het bedrag van de de-minimissteun die hem reeds werd toegekend, niet draagt:
•
in het kader van de Verordening (EU) nr. 360/2012 van de Commissie van 25 april 2012
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van
de Europese Unie op de-minimissteun verleend aan diensten van algemeen economisch belang
verrichtende ondernemingen (gepubliceerd in het OP nr. L 114 van 26 april 2012 van de Europese
Commissie),
•
en/ of in het kader van de Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18
december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU L 352 van 24
december 2013),
•
en/of in het kader van de Verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18
december 2013 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de
werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector (PbEU L 352 van 24
december 2013),
voor een bedrag hoger dan 500.000 euro over een periode van drie fiscale boekjaren.
Verwijzing naar het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de
toepassing van artikel 106, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan
bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste
ondernemingen (PbEU L 7 van 11 januari 2012)
Het jaarlijks totaal bedrag van de subsidie mag niet hoger zijn dan € 15 miljoen.

Sociale en fiscale verplichtingen

Uw project moet de geldende regelgevingen naleven, met name op sociaal, fiscaal en milieugebied, enz.
Het feit laureaat te zijn, ontheft u niet van uw verantwoordelijkheid de regels en procedures na te leven voor
het verkrijgen van de vereiste vergunningen en geeft u evenmin recht op een bijzondere behandeling in het
kader van diezelfde regels en procedures.
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Marktprijs
Uw uitgaven i.v.m. het project moeten in elk geval een afspiegeling zijn van de marktprijzen, ongeacht of u al
dan niet onderworpen bent aan de wet op de overheidsopdrachten.
Is de wetgeving inzake overheidsopdrachten niet voor u van toepassing?


U moet bewijzen dat u de marktprijzen geraadpleegd en vergeleken heeft om de keuze van uw
leveranciers en/of onderaannemers te rechtvaardigen.

Is de wetgeving inzake overheidsopdrachten voor u van toepassing?


U moet de wetgeving op de overheidsopdrachten naleven (zie hierboven het punt overheidsopdrachten).



U moet ook bewijzen dat u de marktprijzen geraadpleegd en vergeleken heeft om de keuze van uw
leveranciers en/of onderaannemers te rechtvaardigen.

6. Verplichtingen

Controles
De toekenning van de subsidie impliceert dat u aanvaardt dat er controles plaatsvinden op stukken en
eventueel ter plaatse, om te controleren of de subsidie effectief besteed is aan de verwezenlijking van het
project en of ze volledig verantwoord is.
Als u personeel tewerkstelt, kan er ook gecontroleerd worden of u uw sociale en fiscale verplichtingen
naleeft.
Deze controles worden uitgevoerd door de overheid gemachtigd voor de controle op het gebruik van de
subsidies, onder andere de gewestelijke administratie, de inspectie van financiën en het Belgische
Rekenhof.
Artikelen 92 tot 95 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van
toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle zijn onmiddellijk en algemeen van
toepassing zodra er kwestie is van een subsidie.
Deze artikelen worden hieronder in extenso weergegeven:

Art. 92:
Conform artikel 11 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 moet iedere subsidie verleend door de
gewestelijke entiteit of door een rechtspersoon, die rechtstreeks of onrechtstreeks door de gewestelijke
entiteit wordt gesubsidieerd, daarin begrepen ieder door hen zonder interest verleend geldvoorschot, worden
aangewend voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend.
Behalve wanneer een wettelijke of reglementaire bepaling daarin voorziet, vermeldt iedere beslissing
houdende toekenning van een subsidie nauwkeurig de aard, de omvang en de modaliteiten betreffende het
gebruik en betreffende de door de begunstigde van de subsidie te verstrekken verantwoording.
Iedere begunstigde van een subsidie is ertoe gehouden verantwoording te verstrekken over de aanwending
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van de ontvangen bedragen, tenzij een ordonnantie hem/haar daartoe vrijstelling verleent.
Art. 93:
Conform artikel 12 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 verleent de begunstigde, door het aanvaarden
van de subsidie, meteen aan de gewestelijke entiteit het recht om ter plaatse controle te laten uitoefenen op
de aanwending van de toegekende gelden.
De Regering zorgt voor de organisatie en de coördinatie van de controle. Voor deze controle doet zij met
name een beroep op de inspecteurs van financiën.
Art. 94:
Conform artikel 13 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 is gehouden tot onmiddellijke
terugbetaling van de subsidie de begunstigde:
1°
die de voorwaarden niet naleeft waaronder de subsidie werd verleend;
2°
die de subsidie niet aanwendt voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend;
3°
die de in artikel 93 bedoelde controle verhindert;
4° die voor hetzelfde doel al een subsidie ontvangt van een andere instelling op basis van dezelfde
verantwoordingsstukken.
Blijft de begunstigde van de subsidie in gebreke inzake het verstrekken van de in artikel 92 bedoelde
verantwoording, dan moet hij het deel dat niet werd verantwoord terugbetalen.
Art. 95:
Conform artikel 14 van de voornoemde wet van 16 mei 2003 kan de uitkering van de subsidies worden
opgeschort zolang de begunstigde voor soortgelijke subsidies, die hij voordien heeft ontvangen, verzuimt de
in artikel 92 bedoelde verantwoording te verstrekken of zich aan de in artikel 93 bepaalde controle te
onderwerpen.
Wordt een subsidie in schijven uitgekeerd, dan wordt iedere schijf voor de toepassing van dit artikel als een
afzonderlijke subsidie beschouwd.
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Sancties:
Ten slotte mag de toegekende subsidie geen uitgaven dekken die al elders zijn gesubsidieerd (het
principe van het verbod op de dubbele subsidiëring)
De subsidie mag geen aanleiding geven tot een verrijking. In dat geval wordt de subsidie geplafonneerd
op het bedrag dat een financieel evenwicht tussen de ontvangsten en de uitgaven van het project mogelijk
maakt.

Elke uitgave die niet in overeenstemming is met de regelgevingen wordt uit de
verantwoordingsstukken en de eindafrekening verwijderd.

Als u die verantwoordingsstukken niet voorlegt, kan het gebeuren dat u de subsidie volledig of
gedeeltelijk moet terugbetalen, met name in de volgende gevallen:


u leeft de voorwaarden waaronder de subsidie werd verleend niet na



u wendt de subsidie niet aan voor de doeleinden waarvoor zij werd verleend



u laat het project varen



u belemmert de controle



voor hetzelfde project ontvangt u al een subsidie van een andere instelling op basis van
dezelfde verantwoordingsstukken



het project levert winst op



bepaalde uitgaven worden niet conform geacht.

Als u de subsidie volledig of gedeeltelijk moet terugbetalen, moet u de volgende procedure volgen:

binnen 15 dagen
u ontvangt een
aangetekend schrijven

u bezorgt uw
opmerkingen per
aangetekend schrijven

u wordt op de hoogte
gebracht van de
gemotiveerde
eindbeslissing
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