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Overzicht van wijzigingen in het Toetsingskader 2007-2013, versie 5.0 ten opzichte van versie 4.0 
 
 
Pag. 11, hoofdstuk 2, paragraaf 2.2 Aanbesteding, EU-aanbesteding, alinea 2 
De beschrijving van organisaties die worden geacht opdrachten Europees aan te besteden omdat de organisatie of 
het project voor meer dan 50% wordt gefinancierd met publieke middelen, is verduidelijkt. 
De nieuwe omschrijving is als volgt: 
“Indien uw organisatie dan wel het project, voor meer dan 50% met overheidsmiddelen wordt gefinancierd, dan 
wordt u aangemerkt als aanbestedende dienst en dient u derhalve de (Europese) aanbestedingsrichtlijnen te 
volgen. Bij twijfel of u een aanbestedende dienst bent, respectievelijk of de opdracht voor meer dan 50% door 
aanbestedende diensten wordt gefinancierd, wordt u ten sterkste geadviseerd – voorafgaand aan enige 
opdrachtverlening – ter zake advies in te winnen.” 
 
Pag. 12, hoofdstuk 2, paragraaf 2.2 Aanbesteding, Aanbesteding onder de EU-grens 
Hieraan is de volgende zin toegevoegd: 
De aanbestedingsplicht onder de EU grens geldt ook indien uw organisatie dan wel het project, voor meer dan 
50% met overheidsmiddelen wordt gefinancierd. 
 
Pag. 13, hoofdstuk 3, Van aanvraag tot definitief formeel aanvraagformulier 
De term ontvankelijkheidsverklaring is vervangen voor ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging heeft 
dezelfde status als de voormalige ontvankelijkheidsverklaring. De term ‘ontvankelijk’ bleek juridisch niet houdbaar 
voor de fase waarin de aanvraag zich hier bevindt (namelijk nog geen definitieve aanvraag). Ter achtergrond: de 
ontvangstbevestiging wordt gestuurd na ontvangst van een aanvraagformulier waarin alle vragen naar behoren zijn 
beantwoord. In deze bevestiging is de datum van ontvangst van de aanvraag opgenomen als subsidiabele 
startdatum, mits de aanvrager uiteindelijk binnen zes maanden een definitieve subsidieaanvraag indient en een 
beschikking hierop volgt. De aanvrager kan dus na ontvangst van de ontvangstbevestiging voor eigen rekening en 
risico van start gaan met de uitvoering van zijn project.  
 
Pag. 14, hoofdstuk 3, Behandeling door Stimulus programmamanagement, alinea 2 
De zinsnede dat Stimulus Programmamanagement een ontvangstbevestiging stuurt aan de subsidieaanvrager na 
ontvangst van de definitieve aanvraag is geschrapt.  
 
Pag. 19, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1, Wet- en regelgeving 
De benoeming van de regelgeving omtrent de opheffing van ongelijkheden tussen verschillende groeperingen en 
toegankelijkheid voor gehandicapten is toegevoegd.  
 
Pag. 22, hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, A. Inkomstengenererende projecten 
De volgende toevoeging is hier gedaan: “Voor inkomstengenererende projecten met een waarde > 1 miljoen euro 
geldt dat een kosten-batenanalyse, naar analogie van art. 55 van Verordening 1083/2006, bij de aanvraag 
gevoegd moet zijn”.  
 
Pag. 25, hoofdstuk 5, Wijzigingen toetsingskader c.q. subsidievoorwaarden 
Voorheen stond hier aangegeven dat bij wijziging van het toetsingskader de herziene versie aan de 
subsidieontvangers werd toegezonden en dat zij moesten laten weten of zij hiermee akkoord gingen. Nu wordt een 
verwijzing gegeven naar de website van het OP-Zuid waar het herziene toetsingskader is opgenomen en wordt de 
aanvrager niet meer gevraagd een verzoek voor akkoord te ondertekenen. De passage is nu als volgt geworden: 
 
“Indien het toetsingskader c.q. de subsidievoorwaarden tussentijds wijzigen, bijvoorbeeld door nieuwe nationale 
c.q. communautaire regelgeving, dan ontvangt de subsidieontvanger een brief van Stimulus 
Programmamanagement waarin dit staat vermeld. Via de website www.op-zuid.nl kan het gewijzigde 
toetsingskader worden geraadpleegd en gedownload. Ook een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de 
vorige versie is hier terug te vinden. De subsidieontvanger dient vanaf dat moment te werken conform het meest 
recente toetsingskader. Bij de eindafrekening wordt getoetst op basis van de actuele voorwaarden vanaf de datum 
waarop deze zijn gecommuniceerd. Het niet voldoen aan deze voorwaarden kan sancties tot gevolg hebben”. 
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Pag. 25, hoofdstuk 5, Voorlopige uitbetaling van subsidie 
Voorheen stond hier vermeld dat op basis van een motivatie door de subsidieontvanger maximaal 10% van de 
toegekende subsidie als voorschot kon worden gegeven door Stimulus Programmamanagement. Nu is dit 
maximum niet meer genoemd (vanwege de kredietcrisis blijkt dat partijen hier vaak niet voldoende aan hebben) en 
is de passage als volgt geworden:   
 
“Voorlopige uitbetaling van subsidie op basis van cumulatieve verrichte uitgaven vereist, dat een subsidieontvanger 
uitgaven moet voorfinancieren. Bij uitzondering kan, op basis van gegronde redenen, die zijn vervat in een verzoek 
aan Stimulus Programmamanagement, en bij beschikbaarheid van voldoende middelen, een voorschot worden 
verstrekt waar nog geen gerapporteerde en goedgekeurde uitgaven tegenover staan.  
Een onderbouwing van nog niet betaalde projectgerelateerde kosten moet worden aangeleverd bij Stimulus 
Programmamanagement. Bevoorschotting is met name bedoeld voor situaties waarin de start van een project 
wordt belemmerd, indien niet over een voorschot beschikt kan worden”. 
 
Pag. 26, hoofdstuk 5, Administratievoorschriften 
Aan de opsomming van de inhoud van het projectdossier zijn bestemmingsplanwijzigingen en vergunningen e.d. 
toegevoegd.  
 
Pag. 27, hoofdstuk 5, Rapportageverplichtingen 
Hier stond vermeld dat de subsidieontvanger gebruik kan maken van het door het programmamanagement 
toegezonden voortgangsrapportageformulier. Nu is aangegeven dat de subsidieontvanger bij het rapporteren 
gebruik kan maken van de webapplicatie in combinatie met de ontvangen inlogcode en password (Navision). 
 
De rapportagemomenten zijn veranderd en sluiten nu beter aan bij de data waarop de betaalaanvraag in Brussel 
ingediend kan worden. Hierdoor kunnen meer projectkosten meegenomen in het kader van de N+2. De 
subsidieontvanger moet voortaan rapporteren volgens het volgende schema; 

 Uiterlijk 15 april rapporteren over de periode 16 oktober t/m 15 april; 
 Uiterlijk 15 oktober over de periode 16 april t/m 15 oktober. 

 
Pag. 28, hoofdstuk 5, Tussentijdse Controle ter Plaatse (toegevoegd) 
De volgende processtap is toegevoegd: Tussentijdse Controle ter Plaatse: 
Gedurende de looptijd van projecten voert Stimulus Programmamanagement een integrale controle ter plaatse uit 
bij de projecten. Bevindingen tijdens deze controle kunnen leiden tot het tussentijds neerwaarts bijstellen van de 
subsidie (herbeschikking).  
 
Pag. 29, hoofdstuk 5, Eindrapportage 
Naast een mogelijke integrale eindcontrole ter plaatse door Stimulus dient de subsidieontvanger ook een 
goedkeurende accountantsverklaring bij de eindrapportage te voegen. De volgende passage is daarom 
toegevoegd:  
 
“Bij de eindrapportage dient de subsidieontvanger een goedkeurende accountantsverklaring te voegen. Het format 
voor de accountantsverklaring, het controleprotocol en de checklist vaststelling subsidie die hiervoor gehanteerd 
moeten worden zijn opgenomen in bijlage G, H en I (deze bijlagen zijn aan het toetsingskader toegevoegd).  
Het programmamanagement kan naar aanleiding van de eindrapportage een (integrale) controle (ter plekke) 
uitvoeren. Op basis van deze controle ontvangt de subsidieontvanger een controleverslag dat samen met de 
accountantsverklaring de basis zal vormen voor de ‘voorlopig definitieve’ subsidievaststelling. Bevindingen kunnen 
leiden tot het neerwaarts bijstellen van de subsidie.  
 
Voor de Innovation Officerregeling, de Bedrijfsgerichte Sociale Innovatieregeling en de Adviesregeling geldt, 
gezien de geringe omvang van de projectkosten en –subsidie, dat op basis van een risicoanalyse bij een deel van 
de projecten een controle ter plaatse uitgevoerd gaat worden”.  
 
Pag. 37, hoofdstuk 6, paragraaf 6.2, Opbrengsten 
Voorheen stond hier dat eventuele afdrachtvermindering van belastingen (zoals WBSO) en/of loonkostensubsidies 
in mindering gebracht moeten worden op de loonkosten. Nu is deze passage als volgt geworden: 
“Eventuele afdrachtvermindering van belastingen (zoals WBSO) en/of loonkostensubsidies dienen in mindering te 
worden gebracht op de kosten. Dit geschiedt door de verwachte afdrachtvermindering op te nemen onder de 
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opbrengsten en aldus in mindering te brengen op de subsidiabele uitgaven voordat de EU bijdrage wordt 
berekend”.  
 
Pag. 43, hoofdstuk 8, Tabel categorisatie van bevindingen 
In bijlage F is de tabel categorisatie van bevindingen opgenomen. Dit document is opgenomen is plaats van het 
eerder onder bijlage F opgenomen document over de sancties die voor aanbestedingsfouten zouden gelden. De 
tabel categorisatie van bevindingen vormt de basis voor de beoordeling van projecten door Stimulus en de 
kortingen die toegepast moeten  worden.  
 
 
 


