
 
  

Overzicht van de wijzigingen in het Toetsingskader 2007-2013, versie 3.0 ten opzichte 
van versie 2.0 
 
 
Gehele document 
Door het hele document heen is het woord ‘eindbegunstigde’ vervangen door ‘subsidieontvanger’. 
 
 
Van aanvraag tot definitief formeel aanvraagformulier, hoofdstuk 3, punt 1, pagina 12 
Hier is een algemene regel toegevoegd waarin wordt aangegeven dat bij het vaststellen van 
bedrijfsgerichte regelingen, ook afwijkende procedures kunnen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld voor 
wat betreft het “loket”, niet alleen de regionale steunpunten maar ook Syntens en de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen. 
 
 
Van aanvraag tot definitief formeel aanvraagformulier, hoofdstuk 3, punt 2, pagina 12 
Hier is toegevoegd dat het programmamanagement zo mogelijk één brief stuurt met betrekking tot 
zowel de ontvangstbevestiging als het al dan niet ontvankelijk aangemerkte aanvraagformulier. 
 
 
Van aanvraag tot definitief formeel aanvraagformulier, hoofdstuk 3, punt 3, pagina 13 
Ook hier is toegevoegd dat zoveel mogelijk één brief verstuurd zal worden met betrekking tot de 
ontvangstbevestiging en de ontvankelijkheid. 
 
 
Van aanvraag tot definitief formeel aanvraagformulier, hoofdstuk 3, punt 5 en 6, pagina 13 
Hier is toegevoegd dat als in deze fase over ‘beschikking’ wordt gesproken, het gaat om de 
‘toekenningbeschikking’. 
 
 
Financiële criteria, hoofdstuk 4.2, pagina 21/22 
Hier stond aangegeven dat het maximale subsidiepercentage 50% is. Deze drempel kwam voort uit 
oude Europese regelgeving, die in de nieuwe periode niet meer van toepassing blijkt. Daarom is deze 
drempel vervallen. Wel is hieraan toegevoegd dat het uitgangspunt voor de EFRO-bijdrage de 
financiële tabel is, wat betekent dat als uitgangspunt voor de EFRO-bijdrage in prioriteit 1 een 
percentage van 40 wordt gehanteerd, voor prioriteit 2 is dat 39% en voor prioriteit 3 40%. Voorts is 
toegevoegd dat hiervan in zwaarwegende omstandigheden kan worden afgeweken. 
 
 
Bevoorschotting, hoofdstuk 5, paragraaf 3, pagina 24  
In deze hele paragraaf is de term bevoorschotting vervangen door de term ‘uitbetaling van subsidie’. 
In het OP worden namelijk geen voorschotten gegeven, maar worden betalingen gedaan op basis van 
verrichte uitgaven door subsidieontvanger. 
 
Bevoorschotting, hoofdstuk 5, paragraaf 3, pagina 25  
In deze alinea stond vermeld dat aan de betaalde subsidiebedragen op basis van ingediende 
voortgangsrapportages met bijbehorende listings geen rechten kunnen worden ontleend. Tevens 
stond er dat goedkeuring afhankelijk was van de ingediende accountantsverklaring. In het OP wordt 
echter niet meer gewerkt met accountantsverklaringen. Dit is veranderd in: ‘Goedkeuring vindt pas 
plaats nadat de ingediende eindrapportage inclusief bijlagen door het programmamanagement 
gecontroleerd is en akkoord is bevonden. Voor de beoordeling van de eindrapportage zal in de regel 
door het Stimulus programmamanagement een controlebezoek ter plekke worden afgelegd.’ 
 
 
Wijzigingen gedurende de programmaperiode, hoofdstuk 6, pagina 26 
Hieraan is toegevoegd dat verzoeken tot wijzigingen schriftelijk moeten worden ingediend middels het 
daartoe bij het programmamanagement op te vragen wijzigingsformulier. 



 
  

Einddeclaratie, hoofdstuk 9, pagina 27 
Het woord einddeclaratie is vervangen door het woord ‘eindafrekening’. 
 
 
Einddeclaratie, hoofdstuk 9, pagina 27 
Aan “voorlopig definitieve” vaststelling is tussen haakjes het woord ‘vaststellingsbeschikking’ 
toegevoegd.  
 
 
Einddeclaratie, hoofdstuk 9, pagina 27 
Hier stond vermeld dat het verzoek tot eindafrekening ingediend dient te worden vóór de definitieve 
einddatum van het project. Hieraan is toegevoegd: “Een blanco sjabloon voor de standaard 
eindrapportage met bijlagen wordt te zijner tijd door het programmamanagement toegestuurd”. 
 
 
Einddeclaratie, hoofdstuk 9, pagina 27 
Aan het rijtje van elementen die behoren bij de eindafrekening is toegevoegd “de ingevulde 
checklisten, die als bijlage in het model eindafrekening worden genoemd”. 
 
 
Einddeclaratie, hoofdstuk 9, pagina 28 
Er stonden twee alinea’s waarin de procedure rond de accountantsverklaring werd toegelicht. Deze 
zijn beide verwijderd en daarvoor in de plaats wordt een korte toelichting gegeven op de controle 
vanuit het programmamanagement: “Het programmamanagement voert een (integrale) controle (ter 
plekke) uit. Op basis van deze controle ontvangt de subsidieontvanger een controleverslag dat de 
basis zal vormen voor de ‘voorlopig definitieve’ subsidievaststelling”. 
 
 
Toelichting subsidiabele kosten, hoofdstuk 6.2, pagina 35 
Tevens is hier de volgende toelichting gegeven over het verschil tussen cofinanciering en opbrengsten 
en is een verwijzing gemaakt naar het onderdeel inkomstengenererende projecten. 
“Het verschil tussen cofinanciering en opbrengsten is als volgt te duiden: 
 geeft een partij of individu een bijdrage aan het project als geheel, zonder aanwijsbare 

tegenprestatie, dan is dit bedrag te beschouwen als cofinanciering (bijvoorbeeld subsidie van 
derden); 

 geeft een partij of individu een bijdrage aan het project, waarvoor deze een concrete 
tegenprestatie ontvangt, dan is dit bedrag te beschouwen als opbrengst (bijvoorbeeld uit betaling 
voor coachingsuren, toegangskaartjes, verhuur van ruimtes, etc.).” 

 
 
Communicatievoorwaarden, hoofdstuk 7, pagina 36 
Hieraan is toegevoegd dat de voorwaarden omtrent communicatie hoofdzakelijk voortkomen uit 
Verordening EU 1083/2006 (artikel 69) en Verordening EU 1828/2006, hoofdstuk 2 (met name 
artikelen 8 en 9). 
 
 
Communicatievoorwaarden, hoofdstuk 7, pagina 36 
Aan het rijtje paragrafen is een paragraaf toegevoegd, te weten ‘de communicatievoorwaarden van de 
regio’ als paragraaf 3. Hiermee is de oude alinea 3 ‘de medewerking die u gevraagd kan worden aan 
de communicatieactiviteiten vanuit Beheersautoriteit’ opgeschoven naar alinea 4. 
 
 
Communicatievoorwaarden van de EU, hoofdstuk 7, paragraaf 1, pagina 36 
Het stukje waarin stond dat bij mondelinge presentaties (voorlichtingen, inleidingen, persgesprekken, 
start- en slotfestiviteiten etc.) vermeld moet worden dat het project subsidie heeft ontvangen van de 
EU in het kader van OP-Zuid, is verwijderd. 
Toegevoegd is de zin dat op klein promotiemateriaal volstaan kan worden met het opnemen van het 
logo van de EU. 



 
  

 
 
Communicatievoorwaarden van de regio, hoofdstuk 7, paragraaf 3, pagina 37 
Deze alinea is nieuw en bevat de volgende tekst: “Indien het project tevens cofinanciering ontvangt 
van één of meerdere provincies, via het beheer van het OP-Zuid, dan dienen ook het logo cq. de 
logo’s van deze provincie (-s) te worden vermeld, overeenkomstig het gestelde hiervoor ten aanzien 
van het logo van de EU. Deze logo’s zijn ook beschikbaar via de website www.op-zuid.nl.” 
 
 
Sanctiebeleid, hoofdstuk 8 
Het COCOF (coördinerend comité voor de structuurfondsen) heeft onlangs een document vastgesteld, 
waarin scenario’s en sancties omtrent aanbestedingsfouten zijn omschreven. Dit document is als 
leidraad in de bijlagen opgenomen, waardoor de tekst op deze plaats is ingekort. 
 
 


