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1. Inleiding 

 

Dit controleprotocol behoort bij het “Operationeel Programma voor Zuid-Nederland, Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013” en de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-

Nederland, met bijbehorende wijzigingen. Dit controleprotocol is van toepassing op de controle van  

een verzoek tot vaststelling van een, uit het OP-Zuid Programma, medegefinancierd  project en bevat 

informatie voor de accountant die een opdracht heeft tot controle van het verzoek tot vaststelling. 

Naast deze informatie wordt ook nadere informatie gegeven voor de begunstigde met betrekking tot 

het indienen van het verzoek tot vaststelling. Deze informatie is nader uitgewerkt onder punt 3, ‘pro-

cedure’. Alvorens in te gaan op de specifieke controlevereisten, volgt eerst algemene informatie over 

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.  

 

De Europese Commissie heeft de lidstaat Nederland voor de periode 2007 tot en met 2013 middelen 

ter beschikking gesteld uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van 

Doelstelling 2 van het Europese cohesiebeleid voor de uitvoering van projecten, die in dit geval bijdra-

gen aan de gewenste ontwikkeling van Zuid-Nederland.  

 

Het Operationeel Programma OP-Zuid is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies  

Limburg, Noord-Brabant en Zeeland, tezamen met de steden Breda, Eindhoven, Helmond,  

’s-Hertogenbosch, Tilburg, Venlo, Heerlen, Maastricht en Sittard-Geleen. 

 

De Provincie Noord-Brabant treedt op als Beheersautoriteit van het Operationeel Programma Zuid- 

Nederland. De Beheersautoriteit is voor de Europese Commissie en de lidstaat verantwoordelijk voor 

het management en de uitvoering van het Operationeel Programma. In grote lijnen komt dit neer op 

het behandelen van aanvragen, toezicht houden op de uitvoering van projecten en rapporteren aan de 

Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken over het Operationeel Programma in 

het algemeen. 

 

De Beheersautoriteit stelt bij het toekennen van een subsidie eisen aan de begunstigde. Die eisen 

liggen vast in de verleningbeschikking, in de Ministeriële Regeling EFRO doelstelling 2 programmape-

riode 2007 – 2013 en de Europese verordeningen (waarvan de belangrijkste verordeningen zijn: 

1080/2006, 1083/2006 en 1828/2006) en verwijzen naar andere van toepassing zijnde regels. Na 

afronding van een project, stelt de Beheersautoriteit de subsidie vast. Hiertoe dient de begunstigde 

een verzoek tot vaststelling in.  

 

Het verzoek tot vaststelling bestaat uit een financieel en inhoudelijk gedeelte. Het inhoudelijk gedeelte 

richt zich op de uitgevoerde activiteiten, de effectiviteit van het project, de behaalde  doelstellingen 

(incl. indicatoren) en het zich voor hebben gedaan van eventuele wijzigingen. Het financiële gedeelte 

(het financieel verslag) bestaat uit een financiële verantwoording met de hoogte en samenstelling van 

de gemaakte kosten, de definitieve financiering van het project en naleving van de subsidievoorwaar-

den, zoals het tijdig uitvoeren van de activiteiten en betalingen binnen de projectperiode, het zich hou-

den aan de aanbestedingsregels en het volgen van de administratieve,- en communicatievoorwaar-

den. Het financieel verslag dient voorzien te zijn van een controleverklaring en een accountantsver-

slag, dat is gebaseerd op dit controleprotocol. Het format van het financieel verslag is opgenomen in 

bijlage 3 bij dit document. 
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2. Achtergrond en doelstelling controleprotocol OP-Zuid 2007 – 2013 

 

De Beheersautoriteit heeft de opzet en werking van het beheer- en controlesysteem vastgelegd  

volgens Artikel 71 van Verordening (EG) Nr.1083/2006. Dit controleprotocol is een onderdeel van het 

controle- en beheerssysteem.  

 

Het controleprotocol heeft betrekking op de door de Beheersautoriteit verleende financiële bijdragen 

aan projecten in het kader van het Programma OP-Zuid, enerzijds gefinancierd met gelden uit het 

EFRO en anderzijds met cofinanciering van onder andere het Rijk en de drie zuidelijke provincies. Het 

behandelt de algemene uitgangspunten en de specifieke vereisten van toepassing voor de accoun-

tantscontrole van het financiële verslag, dat onderdeel is van het door de begunstigde in te dienen 

verzoek tot vaststelling. Dit controleprotocol geeft ook aan hoe de accountant over de uitkomsten van 

de controle moet rapporteren. Het is geen werkprogramma, het geeft een minimum aantal verplicht uit 

te voeren controlepunten weer. 

 

De doelstelling van dit controleprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en de 

diepgang van de accountantscontrole van het verzoek tot vaststelling. De Beheersautoriteit beoogt 

hiermee te voorkomen dat discrepanties ontstaan tussen de wensen en verwachtingen van de subsi-

dieverstrekker enerzijds en de feitelijke invulling van de accountantscontrole door de projectaccoun-

tant anderzijds. Dit alles om de controle op het verzoek tot vaststelling goed uit te voeren en te ver-

snellen.    

 

3. Procedure 

De controle dient plaats te vinden door een externe deskundige, zoals bedoeld in artikel 393, lid 1 

Burgerlijk Wetboek Boek 2
1
 en mondt uit in het verstrekken van een controleverklaring, conform bijla-

ge 2 bij dit controleprotocol. Deze extern deskundige wordt aangewezen door de subsidieontvanger 

door middel van een schriftelijke opdracht. In deze schriftelijke opdracht dient expliciet te worden op-

genomen dat de accountant zijn controle zal uitvoeren met inachtneming van dit controleprotocol.  

 

De controle zal primair plaatsvinden bij de subsidieontvanger. Indien noodzakelijk kan de controle zich 

uitbreiden naar de locatie van andere projectpartners. Aan de projectadministratie en –documentatie 

worden afzonderlijke vereisten gesteld. De accountant dient zijn bevindingen af te stemmen met de 

subsidieontvanger voordat rapportage aan de subsidieverstrekker plaatsvindt. Rapportage vindt plaats 

in de vorm van een controleverklaring, conform de in de bijlage opgenomen model-controleverklaring. 

De controleverklaring en het accountantsverslag zijn bestemd voor de beheersautoriteit, zijnde de 

provincie Noord-Brabant (Stimulus Programmamanagement). De controleverklaring en het accoun-

tantsverslag dienen uiterlijk op de einddatum, zoals aangegeven in de verleningsbeschikking, van het 

project afgegeven te zijn en zijn bedoeld als hulpmiddel voor de beheersautoriteit bij het vaststellen 

van de subsidie. 

 

De totale subsidiabele kosten van het project zijn onderdeel van de controle, over deze totale kosten 

moet een oordeel worden gegeven. De Beheersautoriteit heeft tussentijdse verificaties uitgevoerd op 

de reeds ingediende kosten, de uitkomsten van deze verificaties zijn met de begunstigde gecommuni-

ceerd door middel van een schriftelijke bevestiging van de verwerking van de voortgangsrapporta-

ge(s). Bij deze bevestiging heeft de Beheersautoriteit toegelicht welke correcties zijn doorgevoerd en 

wat de reden hiervan is. De bevestiging bevat een totaalbedrag aan voorlopig goedgekeurde kosten. 

Gezien het feit dat de door de Beheersautoriteit uitgevoerde controles een deelwaarneming betreffen, 

                                                      
1
 Een accountant-administratieconsulent (AA) zonder certificerende bevoegdheid is derhalve niet be-

voegd. 
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welke niet (altijd) ter plaatse is uitgevoerd, is de gehele verantwoording inclusief de reeds door de 

Beheersautoriteit bevestigde en verwerkte kosten onderdeel van de controle voor de accountant.    

 

Omdat reeds een deel van de projectkosten, door middel van voortgangsrapportages, is ingediend bij 

de Beheersautoriteit, is het van belang dat in het accountantsverslag de aansluiting met de reeds in-

gediende kosten zichtbaar wordt gemaakt. In de “tabel subsidiabele kosten”, opgenomen in onderdeel 

C van het financieel verslag (bijlage 3), wordt deze aansluiting zichtbaar gemaakt. Voor de Beheers-

autoriteit is hierdoor zichtbaar welke correcties hebben plaatsgevonden op reeds (door de begunstig-

de) ingediende kosten. De kosten welke nog niet door de begunstigde zijn ingediend, worden sepa-

raat in dit overzicht weergegeven, deze kosten dienen gelijk te zijn aan de door de begunstigde inge-

diende kosten bij de eindrapportage door middel van de Webportal (de Webportal wordt bereikt via de 

website www.op-zuid.nl en vervolgens de button “Rapportage indienen”). 

 

Op basis van de toelichting op de correcties door de accountant, op reeds ingediende kosten, besluit 

de Beheersautoriteit of deze correcties worden overgenomen of niet. Wij verzoeken derhalve nog-

maals uitdrukkelijk aan de begunstigde om, in het kader van het verzoek tot vaststelling van de subsi-

die, uitsluitend niet eerder ingediende kosten via de Webportal in te dienen. Correcties door de ac-

countant over eerdere rapportages worden door de Beheersautoriteit al dan niet verwerkt op basis van 

de toelichtingen in het accountantsverslag. 

  

De mogelijkheid bestaat dat de Rijksauditdienst/Audit Autoriteit en/of de Algemene Rekenkamer en/of 

de provincie Noord-Brabant (Stimulus Programmamanagement) een review uitvoeren op de accoun-

tantscontrole. Dossierinzage door de eventuele reviewer vindt plaats bij de accountant die de controle 

heeft uitgevoerd aan de hand van het door de accountant opgebouwde controledossier, nadat de sub-

sidieontvanger de accountant hiervan in kennis heeft gesteld.  

 

Eventuele vragen over (interpretaties van) het controleprotocol kunnen door de subsidieontvanger of 

de controlerend accountant aan medewerkers van Stimulus Programmamanagement worden gesteld. 

 

4. Wettelijk kader 

Dit controleprotocol is opgesteld op basis van de regelgeving van het OP-Zuid Programma. Deze sub-

sidieregeling is van toepassing op de beoordeling, toetsing en uitvoering van subsidieaanvragen en 

bevat verschillende criteria waaraan subsidieaanvragen en subsidievaststellingen binnen het OP-Zuid 

dienen te voldoen. Die criteria zijn onder andere een vertaling van de overige verordeningen en regel-

geving die van toepassing zijn op het programma. In bijlage 1 bij dit controleprotocol is een overzicht 

van de relevante wet- en regelgeving gegeven. Met de tijd zullen wet- en regelgevers wijzigingen 

doorvoeren. Op de website www.op-zuid.nl is alle van toepassing zijnde regelgeving vermeld. Het is 

raadzaam om voorafgaand aan de controle kennis te nemen van de meest actuele wijzigingen.  

 

Het is raadzaam om voorafgaand aan de controle een afspraak te maken met de financieel adviseur 

van het project om de controleaanpak door te spreken. Door middel van een dergelijke afspraak kan 

een stuk efficiëntie worden bereikt, mede omdat de Beheersautoriteit reeds verrichte correcties en 

andere aandachtspunten kan toelichten. Dit zal in zijn algemeenheid een meer, op het project afge-

stemde, controleaanpak tot gevolg hebben. 

 

5. Object van accountantscontrole 

 

 Het object van controle betreft de financiële en inhoudelijke rapportage van het gehele project, onge-

acht welke controles reeds door de management autoriteit of andere externe autoriteiten zijn uitge-

voerd. Zoals reeds in paragraaf 3 is weergegeven, dient een oordeel gegeven te worden over de tota-

http://www.op-zuid.nl/
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le projectkosten. Het deel van de projectkosten dat nog niet eerder gedeclareerd is, dient door de 

begunstigde via de webkoppeling te worden ingediend. Correcties op reeds eerder ingediende kosten, 

worden door de Beheersautoriteit verwerkt. Het inhoudelijk verslag is object van controle voor zover 

het gaat over het niet strijdig zijn met het financieel verslag. 

 

6. Controle aanpak en de algemene en specifieke eisen aan de accountantscontrole 

 

De accountant wordt gevraagd de volledigheid, juistheid en de rechtmatigheid van het financieel ver-

slag te controleren.  

 

Volledigheid en juistheid: de verantwoorde uitgaven zijn in de projectperiode gedaan en hebben be-

trekking op de gefinancierde activiteit. De opbrengsten die direct voortkomen uit deze activiteit zijn 

volledig verantwoord. Uitgaven en opbrengsten zijn juist, op de daarvoor in aanmerking komende, 

begrotingsregels verantwoord.  

 

Rechtmatigheid: tot stand gekomen in overeenstemming met de vereisten volgens de verleningbe-

schikking en de van toepassing zijnde wet en regelgeving, zoals omschreven in paragraaf 5 en bijlage 

1 van dit controleprotocol.  

 

De onderzoeksaanpak is de verantwoordelijkheid van de accountant zelf. Het controleprotocol is hierin 

richtinggevend. 

 

De accountant beoordeelt het financieel beheer van het project door een onderzoek naar de opzet en 

het bestaan van de interne procedures die: 

 

- de juistheid en de rechtmatigheid van de kosten en 

- de volledigheid, juistheid en rechtmatigheid van de opbrengsten, waaronder bijdragen van derden, 

borgen.  

 

Op grond van deze beoordeling en gegeven de vereisten betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, be-

paalt de accountant de combinatie van systeem- en gegevensgerichte werkzaamheden. 

 

Algemene uitgangspunten voor de controle 

De algemene uitgangspunten voor de controle zijn de volgende: 

 

1. De accountant stelt vast dat de begunstigde beschikt over een deugdelijke projectadministra-

tie en projectdossiers. De controle zal primair plaatsvinden bij de begunstigde. Derhalve dient 

daar de gehele projectadministratie en documentatie aanwezig te zijn. Aan de projectadmini-

stratie en documentatie worden afzonderlijke eisen gesteld, zoals onder andere de bewaar-

plicht (zie o.a. “handleiding projectadministratie”, deze is te downloaden van de website 

www.op-zuid.nl). 

2. De controle van het eindverslag betreft de getrouwheid van de financiële verantwoording, de 

rechtmatigheid van de uitgaven en de naleving van de overige subsidievoorwaarden. De voor 

de accountant relevante overige subsidievoorwaarden worden onderstaand onder de ‘’speci-

fieke rechtmatigheideisen’’ weergegeven. 

3. Onder controle van de getrouwheid van de financiële verantwoording wordt verstaan dat de 

controle of het financiële deel van het eindverslag is opgesteld overeenkomstig de daarvoor 

gegeven voorschriften en of de verantwoording de financiële gegevens getrouw en in over-

eenstemming met de feiten weergeeft. Het eindverslag wordt ten minste getoetst op: 

 

http://www.op-zuid.nl/
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• naam van de begunstigde; 

• naam van het project; 

• projectnummer-OP Zuid; 

• verantwoording van alle op het project betrekking hebbende uitgaven; 

• volledigheid van opbrengsten die direct voortkomen uit de activiteit; 

• wijzigingen c.q. verschuivingen tussen begrotingsposten (alle kosten moeten verantwoord 

worden binnen de begroting zoals opgenomen in de subsidieaanvraag en verleningsbe-

schikking); 

• aanwezigheid van de aansluiting tussen de financiële verantwoording en de 

projectadministratie; 

• de mate waarin significante afwijkingen in het verslag ten opzichte van de begroting zijn 

toegelicht; 

• de financiering van de uitgaven en de aansluiting bij de financieringsopzet. 

4. Onder de controle van de rechtmatigheid van de uitgaven wordt verstaan de controle of de 

verantwoorde uitgaven passen binnen het kader van de geldende regelgeving, zoals vastge-

legd in de verleningbeschikking, alsmede dat de middelen zijn aangewend voor het doel 

waarvoor zij zijn verstrekt. 

5. Van de in het financieel verslag opgenomen uitgaven dient te worden vastgesteld dat deze 

daadwerkelijk betaald zijn, deugdelijk onderbouwd zijn met documentatie (zoals inkoopfactu-

ren en betaalbewijzen), gerelateerd kunnen worden aan de doelstelling van het project en 

passen binnen de 

begrotingsposten. 

6. Het inhoudelijk verslag wordt door de accountant in ieder geval getoetst op het feit of het ver-

slag is opgesteld conform de vormvoorschriften, verenigbaar is met het financieel verslag en 

hiermee geen materiële tegenstrijdigheden bevat. 

7. Te allen tijde kan - al dan niet op verzoek van de Beheersautoriteit – de Audit Autoriteit, de 

Certificeringsautoriteit of de Europese Commissie een review (laten) uitvoeren op de uitge-

voerde controlewerkzaamheden van de projectaccountant. De begunstigde en de projectac-

countant dienen daaraan hun medewerking te verlenen. 

 

Specifieke rechtmatigheideisen 

Naast algemene uitgangspunten voor de controle dient de accountant een aantal specifieke punten te 

toetsen die betrekking hebben op de naleving van de subsidievoorwaarden en relevante wet- en re-

gelgeving. Dit is een nadere uitwerking van de controle op de rechtmatigheid. De accountant verricht 

deze controles, ongeacht de verantwoording daarover door de begunstigde. Eventuele afwijkingen op 

onderstaande punten moeten door de accountant duidelijk, indien mogelijk gekwantificeerd en volledig 

in het eindverslag worden toegelicht en hoeven een goedkeurende controleverklaring niet in de weg te 

staan. 

1. De accountant stelt vast dat de uitgaven zijn gedaan binnen de in de verleningbeschikking  

benoemde projectperiode. 

2. Indien sprake is van direct toe te rekenen opbrengsten binnen de projectperiode dienen deze 

ook te worden geverifieerd door de accountant. Indien sprake is van een inkomstengenere-

rend project in de zin van artikel 55 lid 2 van Vo 1083/2006, dan dient een toelichting gegeven 

te worden op vraag 10.2 in de checklist controle verzoek tot vaststelling.  

3. De accountant controleert de aanvaardbaarheid van de onderbouwing van de uurtarieven van 

de medewerkers van de begunstigde in relatie tot de geldende regels en voorschriften (MR 

art. 10 lid 3a). 

4. De accountant controleert de aanwezigheid en de juistheid van een controleerbare tijdverant-

woording, indien de begunstigde uren van de eigen organisatie in het eindverslag heeft opge-

nomen. 
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5. De accountant stelt vast dat de kosten zoals opgenomen in het financieel verslag geen verre-

kenbare of compensabele BTW bevat. 

6. Hoewel de accountant geen inhoudelijke toets op de realisatie van het project hoeft uit te voe-

ren, dient hij binnen de mogelijkheden van de accountantscontrole na te gaan dat de beste-

ding van de subsidie heeft plaatsgevonden in het kader van het doel waarvoor deze middelen 

ter beschikking zijn gesteld. 

7. De accountant stelt vast dat bij het verstrekken van opdrachten door de begunstigde voldaan 

is aan de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen voor overheidsopdrachten, indien sprake is van 

een aanbestedende dienst. Indien de begunstigde beschikt over een eigen aanbestedingsbe-

leid, dient de naleving daarvan te worden getoetst. Als de begunstigde geen eigen aanbeste-

dingsbeleid heeft dienen de regels zoals opgelegd door de Beheersautoriteit te worden ge-

volgd. 

8. De accountant stelt vast dat bij de uitvoering van het project voldaan is aan de voorwaarden 

en 

voorschriften die gelden op het gebied van communicatie en publiciteit (zie hiervoor het do-

cument “communicatievoorwaarden” op www.op-zuid.nl.. 

9. Aspecten van staatssteun vormen een onderdeel van de accountantscontrole. 

10. De accountant stelt vast dat alle rechtstreeks met de subsidiëring van het project verband 

houdende (te) ontvangen bijdragen in het financieel verslag zijn opgenomen (ook als de bij-

dragen niet voorzien waren in de begroting). 

11. De accountant is alert op een juiste en volledige verantwoording van de cofinancieringbijdra-

gen, die op grond van het financieringsplan, nader gebleken feiten en gepleegd (accountants) 

onderzoek, aan het project dienen te worden toegerekend.  

 

7. Accountantsdossier 

 

De accountant draagt zorg voor een controledossier in overeenstemming met NV COS230 (Controle-

documentatie). In het controledossier zijn ten minste aanwezig: controleplan, controleprogramma, 

controleverslagen en een controlememorandum. Verder moet het dossier in ieder geval kopieën van 

specificaties bevatten die betrekking hebben op de bevindingen van de accountant.  

 

8. Getrouwheid en nauwkeurigheid 

De accountant stelt de getrouwheid van het verzoek tot vaststelling vast. Voor geconstateerde onjuist-

heden en onzekerheden gaat de accountant na wat hiervan de consequenties zijn voor zijn controle-

verklaring. Indien de accountant in zijn controleverklaring geen nadere mededelingen heeft opgeno-

men impliceert dit dat:  

 

a. De controle heeft plaatsgevonden met inachtneming van dit controleprotocol OP-Zuid; 

b. De accountant bij zijn oordeelsvorming een hoge mate van zekerheid geeft. Indien dit begrip 

t.b.v. het gebruik van statistische technieken moet worden gekwantificeerd, dan is een be-

trouwbaarheid van 95% gehanteerd; 

c. De accountant heeft geconcludeerd dat de meest waarschijnlijke fout (goedkeuringstoleran-

tie), met betrekking tot de deugdelijkheid van het financieel verslag, niet groter is dan 1% van 

de verantwoorde uitgaven; 

d. De accountant heeft geconcludeerd dat de meest waarschijnlijke onzekerheid, welke met be-

trekking tot de deugdelijkheid van het financieel verslag, niet groter is dan 3% van de verant-

woorde uitgaven. 
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Indien de meest waarschijnlijke fout in het totaal van de feitelijke bestedingen volgens de accountant 

hoger is dan 1% van de verantwoorde uitgaven, dan vermeldt hij de aard en omvang van de fout in 

zijn controleverklaring. Dit geldt ook voor onzekerheden boven de 3%. 

 

Geconstateerde opzettelijke fouten dienen, ook indien de invloed op het totaal van de bestedingen 

minder is dan 1% van de verantwoorde uitgaven, in de controleverklaring te worden vermeld. 

 

Schematische weergave fouten en onzekerheden en het gevolg voor de af te geven verklaring: 

Soort verklaring Goedkeurend Met beperking Oordeelsonthou-

ding 

Afkeurend 

Fouten in de verantwoor-

ding 

≤ 1% ≥ 1% en ≤ 3% n.v.t. > 3% 

Onzekerheden in de con-

trole 

≤ 3% ≥ 3% en ≤ 10% > 10% n.v.t. 

 

De Beheersautoriteit verwacht dat alle bekende fouten in de tabel, zoals opgenomen in bijlage 3 bij dit 

document, worden weergegeven. De accountant moet het totale bedrag van niet-gecorrigeerde fouten 

vermelden in het controleverslag. Er kan sprake zijn van verschil van mening over de interpretatie van 

regelgeving tussen de begunstigde en de accountant. De Beheersautoriteit verwacht dat de accoun-

tant resterende interpretatiekwesties in het controleverslag vermeldt. 

 

 

9. Rapportage 

Rapportage vindt plaats in de vorm van een controleverklaring en een accountantsverslag. In bijlage 2 

is de model-controleverklaring opgenomen. De controleverklaring en het accountantsverslag zijn be-

stemd voor de Beheersautoriteit en vormen een onderdeel van het verzoek tot vaststelling. 

Het accountantsverslag bestaat uit de volgende drie onderdelen: 

- Controleverslag: dit bevat ten minste een korte beschrijving van de controleaanpak en voor zover 

van toepassing het totaalbedrag aan niet-gecorrigeerde fouten en resterende interpretatiekwes-

ties.  

- Het door de begunstigde ondertekend en door de accountant gewaarmerkt financieel verslag zie 

bijlage 3 van dit document. 

- Ingevulde checklist controle verzoek tot vaststelling, zie bijlage 4. 
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BIJLAGE 1: Referentiekader regelgeving  

 

Op de uitvoering van het OP-Zuid Programma is een aantal wetten en regelingen van toepassing. De 

regelgeving is deels bedoeld voor de subsidieontvanger. Daarnaast regelt het de verantwoordelijkhe-

den van de organisaties die in Nederland belast zijn met de uitvoering van het Programma. Hieronder 

wordt een overzicht van huidige wet- en regelgeving die van toepassing is op de controle van het fi-

nancieel verslag van de begunstigde weergegeven. 

 

Daarnaast kunnen in de verleningbeschikking aanvullende voorwaarden aan het project zijn gesteld of 

projectspecifieke toepassing van de wet- en regelgeving zijn opgenomen. 

 

LET OP: Regelmatig worden wijzigingen en aanvullingen op de verordeningen gepubliceerd. Contro-

leer hiervoor altijd de actuele regelgeving op de website van het programma www.op-zuid.nl onder het 

kopje ‘downloads’. 

 

Europese wet- en regelgeving 

 

 Verordening 1080/2006 en de wijzigingen 397/2009 en 437/2010 

(Taken en reikwijdte van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de re-

gels voor subsidiabiliteit van bijstand, worden hiermee vastgesteld.); 

 

Art. 7 met de wijzigingen daarop. 

 

 Verordening 1083/2006 en de wijzigingen 1341/2008, 284/2009 en 539/2010 

 

(De algemene bepalingen met betrekking tot het EFRO, ESF en het Cohesiefonds zijn hierin  

vastgesteld). 

 

Art. 55: Inkomstengenererende projecten;  

Art. 56: Subsidiabiliteit van de uitgaven; 

Art. 90: Beschikbaarheid van documenten. 

 

 Verordening 1828/2006 en de wijzigingen 846/2009 en 832/2010  

(Bij deze verordening worden de uitvoeringsbepalingen vastgesteld voor Verordening 

1083/2006 en Verordening 1080/2006 wat betreft voorlichting en publiciteit, informatie over 

het gebruik van fondsen, beheers- en controlesystemen, onregelmatigheden, persoonsgege-

vens, financiële correcties wegens niet-naleving van het additionaliteitsbeginsel, elektronische 

gegevensuitwisseling, financierings- instrumenten, subsidiabiliteit van Operationele Program-

ma’s voor de doelstelling ‘Europese territoriale samenwerking’.); 

 

Art. 8:   Verantwoordelijkheden van de begunstigden met betrekking tot de voorlichtings- en                

            publiciteitsmaatregelen voor het publiek;  

Art. 15: lid a: Controlespoor; 

Art. 19: Beschikbaarheid van documenten; 

Art. 47: Subsidiabiliteit huisvesting; 

Art. 48: Regels inzake subsidiabiliteit van uitgaven; 

Art.49: Financiële lasten en garantiekosten; 

Art.50: Uitgaven van overheidsdiensten in verband met de uitvoering van concrete acties; 

Art.51: Bijdragen in natura; 

Art.52: Overheadkosten; 

Art.53: Afschrijving. 

 

 

 

 

http://www.op-zuid.nl/
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Nationale wet- en regelgeving  

 

Ministeriële Regeling EFRO doelstelling 2, programmaperiode 2007-2013 en aanvullende wijzi-

gingen  

 

(In deze regeling worden de nationale regels voor de subsidiabiliteit van de kosten nader uitge-

legd). 

  

Regelgeving van de Beheersautoriteit 

 

 Operationeel Programma 

In het Operationeel Programma is de doelstelling van het OP-Zuid Programma nader uitgewerkt. 

Het is de basis voor de beoordeling of een aanvraag voor subsidie in aanmerking komt;   

 

 Toetsingskader Operationeel Programma Zuid Nederland 2007 – 2013 (als het project hieronder 

is verleend);  

 Subsidieregeling OP-Zuid (als het project hieronder is verleend);  

  

 Sanctiebeleid EFRO-Programma 2007-2013 (categorisatie van bevindingen en correctiepercenta-

ges); 

  

(Dit is een overzicht van de sancties die de Beheersautoriteit kan opleggen als gesubsidieerden 

wet- en regelgeving niet naleven.)  

 

 

Regelgeving over aanbesteding (nationaal & Europees) 

  

 Richtlijn 2004/17/EG en 2004/18/EG 

(In deze richtlijn zijn de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leve-

ringen en diensten vastgesteld.) ; 

 

 Besluiten aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO) en aanbestedingsregels voor 

speciale sectoren (BASS) én de wijzigingen daarop. Vanaf 1 april 2013 is de nieuwe aanbeste-

dingswet van toepassing; 

 

 Aanvullend advies Staatssecretaris van Economische Zaken 

(Mededeling over de gemeenschapswetgeving die van toepassing is op het plaatsen van opdrach-

ten die niet of slechts gedeeltelijk onder de richtlijn inzake overheidsopdrachten vallen.);  

 
Bovenstaande wet- en regelgeving is van toepassing op ‘aanbestedende diensten’ te weten: over-
heidsinstellingen (ministeries, provincies en gemeenten) en publiekrechtelijke organisaties en op de 
nutssector, waaronder energie- en openbaar vervoerbedrijven. Aanbestedende diensten moeten op-
drachten met een geraamde waarde boven de toepasselijke drempelwaarde van de Europese aanbe-
stedingsrichtlijnen Europees aanbesteden (zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ aanbesteden).  
 
Begunstigden die geen aanbestedende dienst zijn, dienen volgens artikel 8 van 2004/18 opdrachten 
tot in dit artikel genoemde civiel technische werken, bouwwerken of diensten die verband houden met 
een opdracht tot hiervoor genoemde werken die voor meer dan 50% uit overheids- middelen worden 
gefinancierd wél Europees aan te besteden als de geraamde waarde van die opdrachten boven de 
toepasselijke drempelwaarde van de Europese aanbestedingsrichtlijnen ligt (zie: 
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanbesteden).  

 

http://www.ez.nl/aanbestedingen
http://www.ez.nl/aanbestedingen
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Voor opdrachten van niet aanbestedende diensten die niet Europees hoeven aan te besteden, is arti-

kel 10, lid 4 van de Ministeriële regeling EFRO 2007 – 2013 (MR) van toepassing en moet de begun-

stigde aantonen dat de aan het project toegerekende kosten proportioneel en doelmatig zijn. Dit kan 

door het opvragen en kritisch analyseren van meerdere offertes, vergelijking van kosten met betrouw-

baar referentiemateriaal of door inschakeling van externe expertise. 
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BIJLAGE 2: Format controleverklaring bij het financieel verslag  

 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  

Afgegeven ten behoeve van de Beheersautoriteit Zuid-Nederland 

Aan: Opdrachtgever 

Wij hebben het door ons gewaarmerkte, financieel verslag, onderdeel van de verzoek tot vaststelling 

inzake het project … (naam project) met het projectnummer … (projectnummer) van … (naam entiteit) 

te … (statutaire vestigingsplaats) over … (periode/jaar), gecontroleerd.  

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur  

Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opstellen van het financieel verslag in over-

eenstemming met de voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van toepassing zijnde 

regelgeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 

noodzakelijk acht om het opstellen van het financieel verslag mogelijk te maken zonder afwijkingen 

van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financieel verslag op basis van onze 

controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de 

Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol Europees Fonds voor Regionale Ontwikke-

ling OP-Zuid 2007 - 2013 versie 2.0. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische 

voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zeker-

heid wordt verkregen dat het financieel verslag geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 

bedragen en de toelichtingen in het financieel verslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhan-

kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de 

risico’s dat het financieel verslag een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of 

fouten.  

 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmer-

king die relevant is voor het opstellen van het financieel verslag door de entiteit, gericht op het opzet-

ten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen 

hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 

beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de ge-

bruikte grondslagen voor het financieel verslag, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het 

financieel verslag.  

 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 

onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel 

Naar ons oordeel is het financieel verslag ingevolge het project….(naam project) met het projectnum-

mer … (projectnummer) van … (naam entiteit) in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld 

in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving als genoemd in de beschikking en in het 

controleprotocol Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling OP-Zuid 2007 – 2013 versie 2.0.  
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Verenigbaarheid van het inhoudelijk verslag met het financieel verslag 

Voor zover wij dat kunnen beoordelen, is het inhoudelijk verslag verenigbaar met het financieel 

verslag. 

 

Beperking in gebruik en verspreidingskring 

Het financieel verslag is opgesteld voor de Beheersautoriteit Zuid-Nederland met als doel … (naam 

entiteit) in staat te stellen te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving als genoemd in de beschik-

king en in het controleprotocol Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling versie 2.0. Hierdoor is 

het financieel verslag niet geschikt voor andere doeleinden. Het financieel verslag met onze controle-

verklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor  … (naam entiteit) en de Beheersautoriteit Zuid-

Nederland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.  

 

Ondertekening 

 

Plaats en datum 

 

Naam accountantspraktijk 

 

Naam accountant 

 

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden 

 

Bijlage 1: accountantsverslag (inclusief checklist controle verzoek tot vaststelling door accountant) 

 

Bijlage 2: Financieel verslag 
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BIJLAGE 3  

 

Financieel verslag behorend bij het verzoek tot vaststelling                pagina 1/3 
A. Algemeen 

 
Projectnaam: 
Projectnummer: 
Naam begunstigde: 
 

B. Begroting versus realisatie 
 

Cijfer analyse:

Partner:

Kosten-

soort Omschijving* Begroot Werkelijk Afwijking (€) Afwijking %

1 Loonkosten op basis van werkelijke kosten ………………. ………………. ……………. …………….

1 Overhead ………………. ………………. ……………. …………….

2 Loonkosten op basis van vast tarief ………………. ………………. ……………. …………….

3 Loonkosten op basis van integraal tarief ………………. ………………. ……………. …………….

4 Promotie en publiciteit ………………. ………………. ……………. …………….

5 Aankoop en inbreng van grond ………………. ………………. ……………. …………….

6 Aankoop en inbreng gebouwen en onr. Goederen ………………. ………………. ……………. …………….

7 Kosten aanschaf machines, apparatuur en productie middelen ………………. ………………. ……………. …………….

8 Kosten financiële transacties ………………. ………………. ……………. …………….

9 Reis-, verblijfskosten ………………. ………………. ……………. …………….

10 Kosten verbruikte materialen en hulpmiddelen ………………. ………………. ……………. …………….

11 Kosten gebruik machines en apparatuur ………………. ………………. ……………. …………….

12 Overige kosten aan derden verschuldigd ………………. ………………. ……………. …………….

13 Niet verrekenbare BTW ………………. ………………. ……………. …………….

15 Projectopbrengsten ………………. ………………. ……………. …………….

Totaal kosten project ………………. ………………. ……………. …………….

* alle soorten projectkosten zijn weergegeven, in het financiële verslag behoeven alleen die kostensoorten opgenomen te worden

welke ook begroot of gerealiseerd zijn. Voor de Clusterregeling dient deze tabel per partner te worden opgesteld.

Toelichting op afwijkingen > 10% (van afwijking > 10% dient door begunstigde een toelichting gegeven te worden van de reden van

de afwijking):  
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                pagina 2/3 
C. Tabel subsidiabele kosten 

Totaal reeds door de begunstigde ingediende kosten      €………..........(A)
2
 

 
Correcties, door de accountant geconstateerd op de reeds ingediende kosten (-/- is negatief)

3
  €……………… 

 
Saldo reeds ingediende kosten, met aanvullende correcties door accountant   €……………… 
 
Aanvullende kosten behorend bij verzoek tot vaststelling (nog) niet ingediend bij Stimulus €……………..(B)

4
 

 
Correcties accountant op (nog) niet eerder ingediende kosten     €…………..…(C)

5
 

 
Totaal subsidiabele projectkosten (naam en projectnummer)    €……………..

6
   

 

 
 

 

 

 

                                                      
2
 De verwerking van (een deel van de) reeds ingediende kosten door Stimulus Programmamanagement wordt per voortgangs-

rapportage bevestigd door Stimulus Programmamanagement. De accountant dient kennis te nemen van deze bevestigingen, in 
deze bevestigingen wordt aangegeven of kosten zijn afgekeurd en wat de reden hiervoor was. Indien de accountant het niet 
eens is met de zienswijze van Stimulus Programmamanagement, dient de correctie weergegeven te worden op de regel correc-
ties door accountant. Het is verstandig om de financieel adviseur van Stimulus Programmamanagement te raadplegen voor de 
specificatie en de hoogte van dit bedrag.  
  
3
 Van deze correcties bepaalt de Beheersautoriteit of deze worden overgenomen. De begunstigde hoeft deze correcties niet in 

te dienen via de Webportal. De accountant dient deze correcties per post zodanig toe te lichten in hun accountantsverslag, dat 
de Beheersautoriteit zich een oordeel kan vormen over de terechtheid van deze correcties en deze op regelniveau kan doorvoe-
ren. 
   
4
 Dit betreffen kosten die nog niet bekend zijn bij de Beheersautoriteit en samen met (A) het object van onderzoek van de ac-

countant vormen. De accountant dient de controlebevindingen te bespreken met de begunstigde en de correcties separaat weer 
te geven op de volgende regel in de tabel. De begunstigde dient, met het verzoek tot vaststelling het saldo van de nog niet bij 
de Beheersautoriteit bekende kosten en de correcties van de accountant op de nog niet ingediende kosten, in (B + C).  
 
5
 De correcties aangebracht door de accountant op de niet eerder ingediende kosten dienen separaat te worden aangegeven, 

dit geeft de Beheersautoriteit een beeld van de uitgevoerde werkzaamheden. 
 
6
 Het totaal van de regels A, B en C dient aan te sluiten met de kosten zoals bekend in het systeem van de Beheersautoriteit. 

Het al dan niet overnemen van de door de accountant voorgestelde correcties op reeds ingediende kosten, bepalen de daad-
werkelijke subsidiabele projectkosten welke door middel van een vaststellingsbeschikking worden gecommuniceerd met de 
begunstigde. Dit bedrag dient tevens aan te sluiten met het totaal van de cijferanalyse welke bovenstaand als onderdeel van het 
financieel verslag is opgenomen.  
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D. Financiering

7
         Pagina 3/3 

Financiering Bedrag  € %

Via Stimulus Programmamanagement 

EFRO

Rijk

Provincie ……………………

Subtotaal Stimulus Programmamanagement

Overige Financiers

……………………

…………………..

…………………..

Subtotaal overige financiers

Eigen bijdrage

Totaal Financiering  
 
 

Ondertekening 

 
Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend 
 
Plaats   Datum    Naam 
 
 
 
 
 
Stempel organisatie:     Functie: 
 
 
 
 
       Handtekening: 
  
 
 

                                                      
7
 Let op, ook bijdragen welke niet voorzien waren in de begroting, dienen te worden vermeld.  
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 BIJLAGE 4 CHECKLIST CONTROLE VERZOEK TOT VASTSTELLING DOOR ACCOUNTANT 

 

Begunstigde:  te  

Projectnaam  

Projectnummer:  

  
 

 

1. Dossier van begunstigde 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

1.1 

Bevat het projectdossier van de begunstigde de originele of 
voor origineel gewaarmerkte documenten ter onderbouwing 
van het financieel en inhoudelijk verslag en die nodig zijn 
om een controleverklaring af te kunnen geven? 
 
Indien gebruik is gemaakt van voor authentiek gewaar-
merkte versies van originele bewijsstukken en digitale 
bewijsstukken  
 
-bevat het projectdossier een procedure voor het waarmer-
ken van de originele documenten? 
-zijn de in het projectdossier opgenomen documenten in 
overeenstemming met deze procedure gewaarmerkt.   

art 15 lid a 
1828/2006 
 
 
 
MR art 9a 
(2

e
 wijziging) 

  

1.2 
Is op het projectdossier en in de archiefadministratie aan-
gegeven dat het projectdossier moet worden bewaard tot 
en met 31 december 2020? 

art 19 
1828/2006 

  

                                                      
1
 Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk.   
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1.3 

Is in de instructie voor het beheer van geautomatiseerde 
systemen geregeld dat de elektronische gegevensdragers 
waarop projectgegevens zijn opgeslagen bewaard en be-
naderbaar blijven tot en met 31 december 2020?  

art 19 
1828/2006 

  

1.4 

Is bij gebruik van geautomatiseerde systemen voor uren, 
facturen en betalingen vastgesteld dat deze systemen 
interne controles bevatten die de volledigheid, juistheid en 
rechtmatigheid van het financieel verslag borgen?  

n.v.t.   

1.5 

Indien sprake is van een project met een penvoerder, is 
vastgesteld dat de penvoerder alle ontvangen voorschotten 
heeft doorbetaald aan de partners waar uiteindelijk de 
kosten werden gemaakt en betaald? 

n.v.t.   

 

 

2. Volledigheid van ingediende documenten 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

2.1  
Is de financiële en inhoudelijke rapportage volledig inge-
vuld? 

 n.v.t   

2.2 
Is de financiële en inhoudelijke rapportage voorzien van 
vereiste bijlagen? 

n.v.t.   

2.3 
Is de financiële en inhoudelijke rapportage ondertekend 
door een persoon die daartoe bevoegd is? 

n.v.t.   

3. Cijfermatige beoordeling financieel verslag 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

3.1 
Sluiten de bedragen in het financieel verslag aan op de 
bijlagen? 

n.v.t.   

3.2 
Sluiten de bedragen in het financieel verslag aan op de 
financiële administratie? 

n.v.t.   

                                                      
1
 Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 
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3.3 
Sluiten de in het financieel verslag opgenomen begrote 
bedragen aan op de bedragen genoemd in de beschikking 
op aanvraag? 

n.v.t.   

3.4 

Sluiten de kosten op de regels A, B en C, van de gewaar-
merkte tabel subsidiabele projectkosten, aan met het saldo 
van de reeds gecontroleerde kosten + de ingediende kos-
ten bij het verzoek tot vaststelling? (dit is zichtbaar in de 
webportal). 

n.v.t.   

3.5 
Worden alleen projectkosten verantwoord die zijn opgeno-
men in de begroting? 

n.v.t.   

3.6 
Zijn onder- of overschrijdingen t.o.v. de begroting voldoen-
de toegelicht? 

n.v.t.   

5.10 

Als het project ook door andere bestuursorganen of de 
Europese Commissie wordt gesubsidieerd;s het totale 
bedrag aan subsidies niet meer dan de totale waarde van 
de projectkosten verminderd met de project- opbrengsten?   

MR 
art 10-6 

  

4. Voorgaande controles en bevindingen 
8
 

Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

4.1 
Zijn de opmerkingen en constateringen tijdens de controles 
ter plaatse juist verwerkt in het financieel verslag?  

n.v.t.   

4.2 
Zijn de opmerkingen en constateringen bij de beoordeling 
van de voortgangsrapportages juist verwerkt in het financi-
eel verslag? 

n.v.t.   

 

 

 

 

                                                      
1 
Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 

 
8
 Neem voor de beantwoording van deze vragen kennis van de  brieven naar aanleiding van de beoordeling van de voortgangsrapportages en de verslagen naar aanleiding van controle ter 

plaatse van de beheersautoriteit en eventueel uitgevoerde project audits door de Audit Autoriteit. Neem zo nodig contact op met de beheersautoriteit. 
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5. 
Algemene aandachtspunten voor de controle van de  
subsidiabiliteit van de projectkosten 

3
 

Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

5.1 

Zijn de kosten die ten laste van het project zijn gebracht 
onderbouwd met originele bewijsstukken met inbegrip van 
originele betalingsbewijzen dan wel met voor authentiek 
gewaarmerkte versies er van? Zie vraag 1.1.  

art 15 a 
1828/2006 

  

5.2 
Indien betaling plaatsvindt op basis van een contract, zijn 
de betaling en de factuur overeenkomstig het contract? 

art 15a 
1828/2006 

  

5.3 
Zijn alle kosten in de projectperiode gemaakt en betaald? 
(geldt ook voor loonkosten) 

MR 
art 10-1 

  

5.4 
Zijn uitsluitend kosten in het financieel verslag opgenomen 
die in de, bij de afgegeven beschikking opgenomen begro-
ting, zijn opgenomen?  

beschikking   

5.5 
Zijn geen kosten afzonderlijk gedeclareerd die ook als 
overhead in het uurtarief zijn opgenomen?  

MR  
art 10 

  

5.6 
Zijn bij de controle omstandigheden ter kennis gekomen die 
leiden tot een niet doelmatige uitvoering van het project? 

5
 

MR  
art 10-4 

  

5.7 
Is voorafgaand aan de opdracht vastgesteld dat de inkoop 
tegen een marktconforme prijs plaatsvindt? 

4
 

MR  
art 10-4 

   

5.8 
Is, indien sprake is van levering door gelieerde partijen, de 
prijsstelling tegen kostprijs? 

MR  
art 10-4 

   

5.9 
Is voldaan aan eventuele extra subsidievoorwaarden in de 
verleningsbeschikking? 

beschikking   

                                                      
3 Onderdeel 5 van de checklist heeft betrekking op alle kosten die in de declaratie zijn opgenomen. De onderdelen 6 – 7 betreffen specifieke aandachtspunten voor in de declaratie opgeno-
men kosten 

 
 
1 
Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 

 
4 Indien de begunstigde een aanbestedende dienst is of vanwege het percentage overheidsfinanciering (>50%) de Europese Aanbestedingsregels moet volgen, moet onderdeel 12 van deze 
checklist worden ingevuld voor iedere aanschaf waarvoor deze regels van toepassing zijn. 
 
5
 Met ‘niet doelmatig’ wordt bedoeld ‘projectkosten die niet in verhouding staan tot de projectdoelstellingen’ 

 



 

 

21 

 

 
 

5.10 
Blijkt uit de inhoudelijke beschrijving van het project dat de 
uitgaven betrekking hebben op het subsidiabele project? 

MR  
art 10-4 

  

6. Loonkosten 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

6.1. 
Zijn loonkosten opgevoerd van direct bij het project betrok-
ken personeel?  
Indien nee, ga verder bij vraag 7. 

MR  
art 10-1-a-1  
art 10-2 
art 10-3 

  

6.2 

Zijn de opgevoerde uren vastgelegd in een urenadmini- 
stratie die (zichtbaar) adequaat heeft gefunctioneerd en 
daarmee voorziet in een:  

 rechtmatige belasting van het project op basis van 
interne controle gebaseerd op functiescheiding, 

 tijdige verantwoording van en tijdige interne controle 
op gemaakte uren 

6
; 

 controleerbare  verantwoording van gemaakte uren 
van de betrokken medewerkers (bij toepassing van IKT 
dient er een sluitende verantwoording te zijn) en  

 interne controle door de projectleider? 
  
Neem in het accountantsverslag een korte beschrijving op 
van de organisatie van de urenadministratie gedurende de 
projectperiode. 

MR 
art  10-1-a-1 

  

6.3 
Sluit het totaal van de volgens de urenadministratie voor 
het project gemaakte uren aan op het financieel verslag? 

n.v.t.   

6.4 

Welk tarief hanteert de begunstigde: 

 integraal uurtarief (zonder winstopslag) of 

 loonkosten vermeerderd met opslag voor sociale 
lasten en overhead uitgaande van 1650 produc-
tieve uren per jaar. 

Beschikking 
en 
MR 
art 10-2 en 3 
(inclusief de 

  

                                                      
 

6
 De periode waarover per keer tijd wordt geschreven moet overzienbaar zijn voor degene die met de interne controle is belast. Verantwoording per week of per maand voldoet hieraan. 

De medewerker moet de urenverantwoording voor akkoord paraferen binnen een redelijke termijn na afloop van de periode waarover tijd is geschreven. Binnen één maand beschouwen 
we als redelijk. De leidinggevende van de medewerker moet de uren van de medewerker binnen een redelijke termijn na afloop van de periode waarover tijd is geschreven goedkeuren. 
Binnen zes weken beschouwen we als redelijk. In specifieke omstandigheden zijn, mits gemotiveerd, alternatieven aanvaardbaar. 
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 € 35 voor niet-verloners 

 standard unit costs (kosten berekend door toe-
passing vastgestelde standaardschalen van een-
heidskosten). 

 
(NB: de methode en de berekeningswijze moeten vooraf 
zijn voorgelegd aan de Beheersautoriteit en goedgekeurd)  
Ga bij toepassing van het integraal uurtarief door met vraag 
6.5, bij toepassing van de loonkosten plus overhead met 
vraag 6.6., bij toepassing van € 35 voor niet verloners bij 
vraag 6.7 en bij toepassing van standard unit costs bij 
vraag 6.8.  
 

beide wijzi-
gingen) 

6.5 Integraal uurtarief (zonder winstopslag) 
   

6.5.1 
 

Zijn de gehanteerde tarieven berekend op basis van een bij 
de subsidieontvanger gebruikelijke methode?  

MR 
art 10a lid 3 

  

Zijn de gehanteerde tarieven juist berekend en in overeen-
stemming met de aan de Beheersautoriteit voorgelegde en 
goedgekeurde tarieven?  

n.v.t.   

Is (ten onrechte) winstopslag in het tarief opgenomen? 

MR art 10a 
lid 3 

  

Is (ten onrechte) het aantal uren dat per persoon is gede-
clareerd hoger dan het aantal uren dat voor de desbetref-
fende functie categorie op jaarbasis is gehanteerd voor de 
berekening van het integrale uurtarief? 

MR art 10a 
lid 2 

  

Zijn de gehanteerde tarieven berekend op basis van nacal-
culatie (dus op basis van werkelijke kosten)? 
 

MR art 10a 
lid 2 

  

Zijn in de gehanteerde uurtarieven (ten onrechte) incidente-
le kosten of rente opgenomen?  

MR art 10a 
lid 3 
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Is er sprake van een sluitende urenregistratie? 

MR art 10a 
lid 5 

  

Is in de gehanteerde tarieven op juiste wijze rekening ge-
houden met afdrachtverminderingWBSO?  

n.v.t.   

6.6 
Loonkosten vermeerderd met opslag voor sociale lasten en 
overhead uitgaande van 1650

9
 productieve uren per jaar. 

   

6.6.1 

Geldt voor alle gehanteerde tarieven dat de hierin opge-
nomen loonkosten in overeenstemming zijn met het bruto-
loon volgens de verzamelloonstaat verhoogd met de wette-
lijke dan wel op grond van de CAO verschuldigde opslagen 
voor sociale lasten? 

MR 
art 10a lid 1 

  

Geldt voor alle gehanteerde tarieven dat deze berekend 
zijn op basis van 1650 productieve uren uitgaande van een 
full time dienstverband? 

MR 
art 10a lid 1a 

  

Geldt voor alle gehanteerde tarieven dat de berekening van 
de overhead in overeenstemming is met de in de beschik-
king goedgekeurde berekeningswijze? 

MR 
art 10 lid 3 

  

Zijn de gehanteerde uurtarieven berekend op basis van 
nacalculatie (dus op basis van werkelijke kosten)

10
?  

MR art 10 lid 
3 

  

Is in de gehanteerde uurtarieven op juiste wijze rekening 
gehouden met afdrachtvermindering WBSO?  

n.v.t.   

6.7 Niet-verloners
11

    

                                                      
9
 Op basis van een 40-uur per week. Bij een ander dienstverband dient het aantal productieve uren naar rato te worden berekend. 

10
 Is de gehanteerde overheadberekening bij eindafrekening in overeenstemming met de door de beheersautoriteit geaccepteerde overhead bij verlening? 

11
 Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor zelfstandigen of eenmanszaken die geen salaris genieten. Deze mogelijkheid is niet bedoeld voor vrijwilligerswerk.  
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6.7.1 

Is voor niet-verloners een forfaitair uurtarief van € 35,- 
gehanteerd? 
 
Zijn de gehanteerde uren verantwoord door middel van een 
controleerbare urenverantwoording?  

 MR art 10 
lid 2 (na 1

e
 

wijziging) 

  

6.8 
Standard unit costs (kosten berekend door toepassing 
vastgestelde standaardschalen van eenheidskosten). 
 

   

6.8.1. 

Zijn de kosten berekend door toepassing van door de lid-
staten vastgestelde standaardschalen van eenheidskos-
ten? 
 
Zijn de gehanteerde tarieven in overeenstemming met de 
betreffende standaardschaal?   

MR art 9 en 
toelichting bij 
2

e
 wijziging 

MR.  

  

7 Andere kosten  
   

7.1 Aankoop of inbreng van grond  
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

7.1.1 

Worden kosten voor aankoop of inbreng van onbebouwde 
grond als projectkosten verantwoord?  

MR 
art 10 lid 1 

  

Zo ja, is voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden: 

 gebaseerd op een waardebepaling door een beëdigd 
taxateur en  

 niet meer dan 10% van de subsidiabele projectkosten? 

 is in prijs rekening gehouden met de kwaliteit van de 
grond? 

MR 
art 10 lid 1 

  

7.2   Aankoop of inbreng van onroerend goed 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting
1
 

                                                      
1
 Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 
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7.2.1 

Worden kosten voor aankoop of inbreng van onroerend 
goed als projectkosten verantwoord? 

MR 
art 10 lid 1 

  

Zo ja, is voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarde: 
 

 gebaseerd op een objectief aangetoonde marktwaar-
de?   

 

MR 
art 10 lid 1 

  

7.3  
Kosten van voor het project aangeschafte machines en 
apparatuur en productiemiddelen 

Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

7.3.1 

Worden kosten van voor het project aangeschafte machi-
nes, apparatuur en productiemiddelen gedeclareerd? 

MR 
art 10 lid 1 

  

Zo ja, zijn deze kosten gebaseerd op een objectief aange-
toonde actuele marktwaarde?  

MR 
art 10 lid 1 

  

Zijn de verantwoorde kosten naar rato van het gebruik aan 
het project toegerekend?  
 
Geef een nadere onderbouwing van de wijze waarop de 
toerekening heeft plaatsgevonden.    

   

7.4 
Kosten van het gebruik van machines en apparatuur en 
productiemiddelen 

Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

7.4.1 
Zijn kosten van het gebruik van de voor het project aange-
schafte machines, apparatuur en productiemiddelen gede-
clareerd? 

MR 
art 10 lid 1 

  

7.4.2 
Zo ja, zijn deze kosten gebaseerd op objectief aangetoon-
de actuele marktwaarde? 

MR 
art 10 lid 1 
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7.4.3 

Zijn de verantwoorde kosten naar rato van het gebruik aan 
het project toegerekend?  
 
Geef een nadere onderbouwing van de wijze waarop de 
toerekening heeft plaatsgevonden.    

   

7.4.4 
Indien gebruik gemaakt wordt van machine uurtarieven, is 
vastgesteld dat de calculaties van deze tarieven geen 
winstopslag en rentekosten bevatten? 

   

7.5 Kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting
2
 

7.5.1 
Zijn kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen 
gedeclareerd? 

MR 
art 10 lid 1 

  

7.5.2 
Zo ja, zijn deze kosten gebaseerd op historische aanschaf-
prijzen? 

MR 
art 10 lid 1 

  

7.6   Financiële diensten en andere kosten 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

7.6.1 
Worden kosten voor financiële transacties, financieel juridi-
sche diensten, patenten en bankkosten gedeclareerd? 

MR 
art 10 lid 1 

  

7.6.2 
Zo ja, zijn hierin (ten onrechte) debetrente, boetes, finan-
ciële sancties en gerechtskosten begrepen?  

MR 
art 10 lid 1 

  

7.7  Reis- en verblijfskosten 
Verwijzing 
wet en re-
gelgeving 

ja/nee/n.v.t.  Toelichting 
1
 

7.7.1 

Worden ten onrechte reis- en/of verblijfkosten als project-
kosten gedeclareerd omdat hier ook in het uur-tarief (dan 
wel de berekening van de overheadkosten) al rekening 
mee is gehouden?  

MR 
art 10 lid 1 

  

                                                      
 
1
 Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 
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7.7.2 Is de directe relatie met het project aangetoond?     

7.7.3 
Staat de hoogte van de gedeclareerde reis- en/of verblijf-
kosten in relatie tot de doelstellingen van het project? 

   

 
 

8 Ontvangsten gedurende de projectperiode 
Verwijzing 

wet en 
regelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

8.1 

Welke inkomsten/opbrengsten, niet ontvangsten zijn gedu-
rende de projectperiode gegenereerd die direct voortvloei-
en uit de projectactiviteiten (bijv. verkoop, verhuur, diensten 
of inschrijvingsgelden)? 

n.v.t.   

Zijn de inkomsten volledig in mindering gebracht op de 
subsidiabele uitgaven? 

n.v.t.   

 

 

 

9. Financiering van het project 
Verwijzing 

wet en 
regelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting 
1
 

9.1 

Is de gerealiseerde financiering in overeenstemming met 
de begrote financiering? Hierin de totale investering en de 
totale financiering betrekken, zodat ook achteraf kan wor-
den vastgesteld dat er geen overfinanciering is. 

beschikking   

9.2 
Hebben verschillen tussen realisatie en begroting invloed 
op het af te rekenen EFRO-bedrag? 

n.v.t.   

                                                      
1
 Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 
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9.3 
Indien nog financiering te ontvangen is, is dan vastgesteld 
en verklaard hoe groot deze bedragen zijn? 

n.v.t.   

9.4 
Indien de gerealiseerde subsidiabele uitgaven lager zijn 
dan begroot, zijn alle financieringsbijdragen proportioneel 
verlaagd? 

n.v.t.   

9.5 
Zijn eventuele onvoorziene ontvangsten verrekend met de 
subsidiabele kosten? 
Zo ja, voor welk bedrag? 

n.v.t.   

 

10. Inkomsten genererende projecten 
7
 

Verwijzing 
wet en 

regelgeving 
ja/nee/n.v.t. Toelichting 

1
 

10.1 

Is door de Beheersautoriteit bij beschikking of anderszins 
bepaald dat het onderhavige project inkomsten genererend 
is? 
 
Zo nee, ga door met vraag 12. 

(EG) Nr. 
1083/2006 
art 55 

  

10.2 

Is de schatting van de toekomstige inkomsten die het pro-
ject genereert 
 

 In lijn met de door de begunstigde gebruikelijk ge-
hanteerde aanpak voor schattingen, zoals deze 
ook is gehanteerd tijdens de aanvraagfase?  

 Juist berekend? 
 

(EG) Nr. 
1083/2006 
art 55 

  

11. Publiciteit  Verwijzing ja/nee/n.v.t. Toelichting
1
 

                                                      
1 Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 
7
 Onder inkomsten genererende projecten wordt verstaan: investeringen in de infrastructuur voor het gebruik waarvan de gebruikers een vergoeding betalen of de verkoop of verhuur van 

land of gebouwen of de levering van diensten tegen betaling. De subsidiabele uitgaven voor inkomsten genererende projecten mogen niet hoger zijn dan de investeringskosten na aftrek van 
de actuele waarde van de netto inkomsten die de investering tijdens een bepaalde referentieperiode heeft opgeleverd.  

 

 
. 
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wet en 
regelgeving 

 Promotie en voorlichtingsmateriaal 
   

11.1 Is voor het promotiemateriaal van de begunstigde (folders, 
posters, rapporten, nieuwsbrieven, audio-visuele middelen, 
website enz.) zowel het EU-logo als het logo van het OP-
Zuid programma en de overige cofinanciers en de juiste 
teksten en slogans opgenomen? 

artikel 8 en 
9 van veror-
dening (EG) 
nr. 
1828/2006 

  

 Publiciteit bij infrastructuur/bouwproject > € 0.5 mln. 
Verwijzing 

wet en 
regelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting
1
 

11.2 Heeft de begunstigde een informatiebord geplaatst op de 
bouwplaats dat voldoet aan onderstaande eisen: 

 het deel met de EU-publicatie is tenminste 25% van 
het totale oppervlak van het informatiebord; 

 het EU-logo en het logo van het OP-Zuid Programma 
en eventueel overige publieke cofinanciers die vanuit 
Stimulus Programmamanagement worden verleend, 
op de juiste manier vermeld.; 

 op het bord is de naam “Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling” vermeld; 

 de juiste teksten en slogans zijn gehanteerd.  
 

artikel 8 en 
9 van veror-
dening (EG) 
nr. 
1828/2006 
 

  

11.3 Heeft de begunstigde een permanente gedenkplaat (pla-
quette) aangebracht die zichtbaar is voor het publiek en 

voldoet aan de volgende eisen: 

 het deel met de EU-publicatie is tenminste 25% van 
het totale oppervlak van de permanente gedenkplaat; 

 het EU-logo en het logo van het OP-Zuid Programma 
zijn  op de juiste manier vermeld; 

 op het bord is de naam “Europees Fonds voor Regio-
nale Ontwikkeling” vermeld; 

 de juiste teksten en slogans zijn gehanteerd en de 

artikel 8 en 
9 van veror-
dening (EG) 
nr. 
1828/2006 
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overige cofinanciers zijn vermeld. 
 

 Publiciteit bij evenementen en cursussen 
Verwijzing 

wet en 
regelgeving 

ja/nee/n.v.t. Toelichting
1
 

11.4 Heeft het project (voorlichtings)evenementen (workshops, 
seminars, beurzen e.d.) gehouden voor publiek/doel- groe-
pen, of daaraan deelgenomen? 
En, zo ja, heeft de begunstigde, voor zover u bekend, bij 
deze evenementen de EU-bijdrage aan het project zicht-
baar gemaakt, b.v. door middel van de EU-vlag en vermel-
ding van het EU-logo conform de voorschriften in annex 1 
van Verordening 1828/2006? 

artikel 8 en 
9 van veror-
dening (EG) 
nr. 
1828/2006 

  

11.5 Heeft het project cursussen verzorgd? 
En, zo ja, heeft de begunstigde in de u bekende documen-
ten, inclusief bewijzen van aanwezigheid of certificaten, 
betreffende de cursussen vermeld dat de cursus is gege-
ven i.h.k.v. EFRO? (Art 8, lid 4 Verordening 1828/2006) 

artikel 8 en 
9 van veror-
dening (EG) 
nr. 
1828/2006 

  

 

                                                      
1
 Beantwoording van de vragen met uitsluitend ja, nee of n.v.t. volstaat over het algemeen niet. Een nadere toelichting in deze kolom is noodzakelijk. 
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12 Juridische status vwb aanbesteding Toelichting 

 
12.1 

 
Betreft de begunstigde een: 

 Aanbestedende dienst  

 Aanbestedingsplichtige  

 Geen van hierboven genoemde categorieën  
 

 

  

 
Checklist aanbestedingen:  In te vullen voor alle opdrachten welke op basis van de geschatte opdrachtwaarde meervoudig onderhands aan-
besteed dienen te worden

8
. 

 

AANBESTEDING OPDRACHTEN Opdracht 1 Opdracht 2 Opdracht 3 

1.1 Gegevens opdracht Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Betreft de opdracht een: werk, dienst of 
levering? 

      

2 Naam en eventuele kenmerk van de 
opdracht 

      

3 Naam leverancier       

4 a) Datum ondertekening van het contract, 
b) contractuele leverdatum/leverperiode, 
c) actuele leverdatum/leverperiode 

a) 
b) 
c) 

a) 
b) 
c) 

a) 
b) 
c) 

5 Bedrag volgens het contract € (aanneemsom) € (aanneemsom) € (aanneemsom) 

6 Bedrag werkelijk betaald aan de leveran-
cier 

€  €  €  

7 Betreft het een contract dat voortvloeit uit 
een hoofdcontract?   

      

8 
 
 
 

Welke aanbestedingsprocedure is ge-
volgd  
 
 

 Europees aanbesteed; ga door 
naar onderdeel 2 

 Europees aanbesteed; ga door 
naar onderdeel 2 

 Europees aanbesteed; ga door naar 
onderdeel 2 

 niet Europees aanbesteed; ga na 
behandeling van vraag 9 door naar 

 niet Europees aanbesteed; ga na 
behandeling van vraag 9 door naar 

 niet Europees aanbesteed; ga na 
behandeling van vraag 9 door naar 

                                                      
8
 Alleen invullen als de begunstigde een aanbestedende dienst is of vanwege het percentage overheidsfinanciering (>50%) de Europese Aanbestedingsregels moet volgen cf EG richtlijn 

17/2004. 
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  onderdeel 1.2  onderdeel 1.2 onderdeel 1.2 

9 Is dit gezien de juridische status voor wat 
betreft aanbesteding en gezien de aard 
en de financiële omvang van de opdracht 
de juiste procedure? 

Dit is de juiste/verkeerde procedure 
omdat: 

Dit is de juiste/verkeerde procedure 
omdat: 

Dit is de juiste/verkeerde procedure 
omdat:  

 
 

1.2 Bedrag boven de Europese drempel 
(uitzonderingen op Europees aanbe-
steden) 

Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Overschrijdt het bedrag van de aanbe-
steding (vragen 6 en 7 van 1.1)  de EU 
drempel bedragen voor de betreffende 
categorie (goederen, werken of diensten) 
? 
Indien nee ga door met onderdeel 3.  
  

   

2 Indien het bedrag de Europese drempel 
overschrijdt, op welke uitzondering doet 
de begunstigde een beroep? NB. De 
uitzonderingen worden genoemd in art. 
10-19 en 21 van Richtlijn 2004/18/EG. 

 in-house opdracht  in-house opdracht  in-house opdracht 

 IIA-dienst (plaatsing van perso-
neel) IIB-dienst 

 IIA-dienst (plaatsing van perso-
neel) IIB-dienst 

 IIA-dienst (plaatsing van personeel) 
IIB-dienst 

 percelenregeling (max. 20% bij 
werken en diensten) 

 percelenregeling (max. 20% bij 
werken en diensten) 

 percelenregeling (max. 20% bij wer-
ken en diensten) 

 vervolgopdracht  vervolgopdracht  vervolgopdracht 

 anders; nl. <invullen>  anders; nl. <invullen>  anders; nl. <invullen> 

3 Doet de begunstigde een terecht beroep 
op de uitzondering om niet-Europees aan 
te besteden? 

      

4 In geval van IIB-dienst: is binnen 48 da-
gen na gunning de melding gestuurd 
voor publicatie in het EG blad? 
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 5 In geval van vervolgopdracht voor een 

werk of dienst zonder aanbesteding aan 
dezelfde aanbieder: op welke gronden is 
de dienst of werk niet opnieuw aanbe-
steed, gelet op de volgende cumulatieve 
voorwaarden: a) 1e opdracht moet vol-
gens een openbare of niet-openbare 
procedure hebben plaatsgevonden; b) 
mogelijkheid vervolgopdracht moet in 1e 
procedure zijn vermeld; c) de waarde van 
de vervolgde opdracht is correct bere-
kend; d) binnen drie jaar na sluiten 1e 
overeenkomst. 
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2. Europese aanbesteding       

2.1. Bekendmaking/aankondiging Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Wat is de datum van publicatie in het 
Publicatieblad van de EU? 

      

2 Was de aankondiging volledig c.q. bevat-
te de publicatie de benodigde elemen-
ten? Zie bijlage 7 van Richtlijn 
EG/2004/18.   

      

3 Neem een kopie van bewijs van publi-
catie van de aankondiging op in het 
controledossier 

      

2.2. Aanbestedingsprocedure Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Volgens welke procedure is deze op-
dracht aanbesteed? 

 openbare procedure  openbare procedure  openbare procedure 

 niet openbare procedure  niet openbare procedure  niet openbare procedure 

 gunning van een raamovereen-
komst 

 gunning van een raamovereen-
komst 

 gunning van een raamovereen-
komst 

 onderhandeling zonder / met aan-
kondiging 

 onderhandeling zonder / met aan-
kondiging 

 onderhandeling zonder / met aan-
kondiging 

 anders; nl. <invullen>  anders; nl. <invullen>  anders; nl. <invullen> 

2 Neem een kopie  van het proces ver-
baal van inschrijving/aanmelding op in 
het controledossier 

      

2.3. Selectieprocedure Toelichting Toelichting Toelichting 

1 In de grond-, weg- en waterbouw (GWW) 
sector en ICT is een verklaring omtrent 
het verdrag (VOG) van de aanmelders/ 
inschrijvers vereist. Is dit gevraagd en 
geleverd? 

      

2 Heeft de subsidieontvanger (= opdracht-
gever) de minimumeisen op het gebied 
van financieel-economische draagkracht 
en technische bekwaamheid, die gelden 
voor het selecteren van bedrijven (aan-
bieders), bekend gemaakt aan de poten-
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 tiële leveranciers? 

3 Bij een openbare procedure: hebben de 
leveranciers de Eigen Verklaring (EV) 
met de gegevens op het gebied van fi-
nancieel-economische draagkracht en 
technische bekwaamheid, tegelijkertijd 
met de offerte ingeleverd? 

   

4 Bij een niet-openbare procedure: zijn de 
objectieve criteria die opgesteld moeten 
worden door de aanbestedende dienst 
vooraf bekend gemaakt? 
 

   

5 Bij onderhandeling zonder aankondiging 
in het Publicatieblad van de EU: heeft de 
subsidieontvanger (= opdrachtgever) een 
rapport opgesteld waarin de redenen 
voor deze procedure zijn uiteengezet? 

   

Zo ja, is voldaan aan de volgende cumu-
latieve voorwaarden: 

□ Extreme urgentie; □ Extreme urgentie; □ Extreme urgentie; 

□ Veroorzaakt door niet voorzien-
bare externe factoren; 

□ Veroorzaakt door niet voorzien-
bare externe factoren; 

□ Veroorzaakt door niet voorzienba-
re externe factoren; 

□ Die niet zijn toe te wijzen aan de 
subsidieontvanger (=aanvrager). 

□ Die niet zijn toe te wijzen aan de 
subsidieontvanger (=aanvrager). 

□ Die niet zijn toe te wijzen aan de 
subsidieontvanger (=aanvrager). 

6 Verkrijg kopie van proces verbaal van 
inschrijving/aanmelding. 

   

7 Heeft de subsidieontvanger de selectie-
procedure correct toegepast? 

   

2.4. Gunningscriteria Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Volgens welk criterium is de opdracht 
gegund? 

□ Laagste prijs □ Laagste prijs □ Laagste prijs 

□ Economisch meest voordelige 
aanbieding 

□ Economisch meest voordelige 
aanbieding 

□ Economisch meest voordelige 
aanbieding 
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 2 Is dit correct toegepast? 

 
 
 
 

   

2.5. Openingsprocedure Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Is er een proces verbaal van opening 
opgesteld? 

      

Zo ja, verkrijg een kopie    

2 Bevat het proces verbaal van opening 
minimaal de volgende informatie: a) aan-
tal offertes, b) afgewezen offertes evt. 
met motivering, c) bedragen per offerte, 
indien gunning o.b.v. laagste prijs 

      

2.6. Gunning van de opdracht Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Verkrijg kopie van proces verbaal van 
gunning. 

      

2 Was er een selectiecommissie gevormd?    

3 Zijn alle gepubliceerde criteria en alleen 
de criteria die zijn opgenomen in de pu-
blicatie,  gebruikt tijdens de gunningpro-
cedure? 

   

4 Zijn er aanwijzingen dat de beoordeling 
van de offertes niet transparant is ge-
weest? 

   

5 Verkrijg kopie bewijs van publicatie 
gunning. 

      

 Is de gehele procedure volledig gedocu-
menteerd? (formeel in orde, technische 
en financiële beoordeling, motivering van 
de keus voor de opdracht) 

   

2.7. Vervolgopdracht zonder aanbesteding Toelichting Toelichting Toelichting 
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 1 Is de vervolgopdracht noodzakelijk, door 

onvoorziene omstandigheden?  
      

2 Heeft de begunstigde een rapport opge-
steld met een deugdelijke verklaring voor 
de onvoorziene omstandigheden? 

      

3 Is de verklaring voor de onvoorziene 
omstandigheden acceptabel?  

      

4 Zo ja, zijn de onvoorziene omstandighe-
den te wijten aan de begunstigde? 
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3.  Niet-Europese aanbesteding       

3.1.  Algemeen Toelichting Toelichting Toelichting 

1 Kent de opdracht een duidelijk grens-
overschrijdend belang? 

   

2 Heeft de eindbegunstigde “een passende 
mate van openbaarheid” gegeven aan 
deze opdracht? Zo ja, op welke wijze? 

     

3 Voldoet deze mate van openbaarheid 
aan de Interpretatieve mededeling van 
de Europese Commissie, gepubliceerd 
op 1-8-2006?  

getallen noemen     

4 Is de opdracht verstrekt in overeenstem-
ming met de subsidievoorwaarden van 
het programma? 

      

5 Wat is het bedrag van de aanbesteding?    

 

  
 


