
NL    NL 

 

 
EUROPESE 
COMMISSIE 

Brussel, 3.3.2014  
C(2014) 1207 final 

ANNEXES 1 to 4 

  

BIJLAGEN 

bij de 

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) nr. …/.. VAN DE COMMISSIE 

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 
Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme 
zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 
maritieme zaken en visserij 
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BIJLAGE I 

Referentieperiodes als bedoeld in artikel 15, lid 2 
 

Sector Referentieperiode (jaren) 

Spoorwegen 30 

Watervoorziening/sanitaire 
voorziening 

30 

Wegen 25-30 

Afvalbeheer 25-30 

Havens en luchthavens 25 

Stadsvervoer 25-30 

Energie 15-25 

Onderzoek en innovatie 15-25 

Breedband 15-20 

Zakelijke infrastructuur  10-15 

Overige sectoren  10-15 
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BIJLAGE II 

Criteria voor kwaliteitsbeoordeling van grote projecten als bedoeld in artikel 24 

 

1. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder a), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad1  
Bewijs van toereikende technische, juridische, financiële en administratieve 
capaciteit om het project te beheren bij de uitvoering en de operationele fasen.  

2. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  
Bewijs van het in aanmerking komen voor financiering van het project op basis van 
gerelateerde vereisten in verband met locatie of projectgebied.  

3. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder c), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

3.1. Juistheid van de berekening van de totale kosten en de totale subsidiabele kosten, 
rekening houdend met de in artikel 61 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 
aangegeven vereisten; voldoende gedetailleerd, berekening van de kosten redelijk 
onderbouwd, zowel in termen van de totale kosten voor het verwezenlijken van de 
doelstellingen en in termen van de eenheidskosten, indien van toepassing. 

3.2. Bewijs van het in aanmerking komen voor steun uit het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO) of het Cohesiefonds, voor zover van toepassing: de 
financiering is alleen beoogd voor die elementen die voldoen aan de bepalingen 
zoals vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1303/2013, Verordening (EU) 
nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad2 en Verordening (EU) 
nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad3, en aan de 
subsidiabiliteitsregels die door de lidstaat zijn vastgesteld. 

3.3. Bewijsstukken dat de overheidssteun voor het project geen deel uitmaakt van 
staatssteun of, in het geval van staatssteun, dat er correct rekening mee is gehouden 
in de berekening van de totale overheidsbijdrage aan het project. 

4. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

                                                 
1 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 

houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het 
Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 
en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees 
Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees 
Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de 
Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320). 

2 Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 
betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking 
tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1080/2006 (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 289). 

3 Verordening (EG) nr. 1300/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 
betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1084/2006 van de 
Raad (PB L 347 20.12.2013, blz. 281). 
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4.1. Betrouwbaarheid van de analyse van de vraag (of bedrijfsplan in het geval van 
productieve investeringen), gebaseerd op realistische schattingen en in 
overeenstemming met de belangrijkste demografische trends en ontwikkelingen in 
de betreffende sector om de noodzaak voor het project en de totale capaciteit van de 
projectfaciliteiten te rechtvaardigen. 

4.2. Geschiktheid van de kwaliteit van de alternatievenanalyse om het oordeel van de 
lidstaat te ondersteunen dat de voornaamste alternatieven bestudeerd zijn en dat de 
beste optie voor uitvoering werd geselecteerd, inclusief motivering van de gekozen 
optie. 

4.3. Geschiktheid van de voorgestelde technologie voor het project en de capaciteit van 
de eindbegunstigde om de duurzaamheid ervan te waarborgen, of, in het geval van 
onvoldoende capaciteit van de eindbegunstigde, toereikende overwogen maatregelen 
om de capaciteit op het gewenste niveau te brengen. 

4.4. Deugdelijkheid van het oordeel dat het project haalbaar is en binnen de voor het 
project geplande periode kan worden uitgevoerd of uiterlijk aan het einde van de 
subsidiabiliteitsperiode, zoals vastgesteld in artikel 65, lid 2, van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013. 

5. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder e), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

5.1. Kosten-batenanalyse heeft de vereiste methode als bedoeld in artikel 101 van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013 correct gevolgd, en de methode voor de berekening 
van de netto-inkomsten als bedoeld in artikel 61 van de Verordening (EU) 
nr. 1303/2013 en in de artikelen 15 tot 19 van deze verordening correct toegepast. 

5.2. Deugdelijkheid van het oordeel dat het project in economisch en financieel opzicht 
haalbaar is en positieve sociaaleconomische effecten heeft die het niveau van steun 
van het EFRO of het Cohesiefonds tot aan de beoogde omvang rechtvaardigen. 

6. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder f), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

6.1. Aantoonbare bijdrage aan de doelstellingen van het beleid inzake milieu en 
klimaatverandering (in het bijzonder de doelstellingen die samenhangen met de 
EU 2020-strategie); en bewijs dat er rekening wordt gehouden met de risico's en de 
behoeften inzake aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en inzake 
rampbestendigheid en dat er passende maatregelen zijn genomen om de veerkracht 
van het project met betrekking tot klimaatverandering en de kwetsbaarheid daarvoor 
veilig te stellen. 

6.2. Bewijs dat het beginsel van de vervuiler betaalt en het beginsel van preventief 
optreden correct zijn toegepast. 

6.3. Verenigbaarheid van het project met Richtlijn 2011/92/EU van het Europees 
Parlement en de Raad4, voor projecten die in bijlage I bij die richtlijn zijn vermeld, 
en voor de in bijlage II bij die richtlijn vermelde projecten, waarvoor de bevoegde 
instanties op grond van de screening als bedoeld in artikel 4 hebben geconcludeerd 

                                                 
4 Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende de 

milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 26 van 28.1.2012, 
blz. 1). 
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dat eenzelfde MEB-procedure nodig is als voor de in bijlage I bij 
Richtlijn 2011/92/EU opgenomen projecten: 

a) de niet-technische samenvatting van het MEB-verslag is in overeenstemming 
met artikel 5 van en bijlage IV bij Richtlijn 2011/92/EU en is onderworpen aan 
openbare raadplegingen geweest, en 

b) er is een raadpleging gehouden van de milieu-instanties, het publiek, en indien 
van toepassing, andere lidstaten, overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van 
Richtlijn 2011/92/EU, en 

c) het besluit van de bevoegde autoriteit is afgegeven overeenkomstig de 
artikelen 8 en 9 van Richtlijn 2011/92/EU, of 

d) er is, in de gevallen waarin de MEB-procedure is afgerond met een wettelijk 
bindend besluit, in afwachting van de afgifte van een vergunningverlening 
overeenkomstig de artikelen 8 en 9 van Richtlijn 2011/92/EU, een schriftelijke 
toezegging van de lidstaten met betrekking tot tijdige actie, teneinde ervoor te 
zorgen dat de vergunning wordt afgegeven voordat de werkzaamheden 
beginnen. 

6.4. Verenigbaarheid van het project met Richtlijn 2011/92/EU voor projecten die zijn 
opgenomen in bijlage II bij die richtlijn, waarvoor de bevoegde instanties hebben 
geconcludeerd, door middel van de screening op grond van artikel 4, dat er geen 
MEB-procedure nodig was: 

a) het screeningsbesluit van de bevoegde autoriteiten is afgegeven en beschikbaar 
voor het publiek; en 

b) in het geval het screeningsbesluit geen betrekking heeft op de in bijlage III 
genoemde criteria van Richtlijn 2011/92/EU, is de relevante informatie op 
grond van artikel 4 van en bijlage III bij die richtlijn verstrekt. 

6.5. In voorkomend geval moet de niet-toepasselijkheid van Richtlijn 2011/92/EU 
worden aangetoond. 

6.6. Indien het project voortvloeit uit een ander plan of programma (in het kader van de 
voorschriften van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad5) 
dan het operationele programma, moet de samenhang tussen het project en het plan 
of programma worden aangetoond. 

6.7. In geval van niet-nakoming van de algemene voorafgaande voorwaarde inzake de 
milieuwetgeving en van, in voorkomend geval, relevante thematische voorafgaande 
voorwaarden voor de afval-, de water- en de transportsector (SMB-vereisten) zoals 
vastgesteld in artikel 19 van en bijlage XI bij Verordening (EU) nr. 1303/2013, moet 
het verband met het overeengekomen actieplan worden aangetoond. 

6.8. Verenigbaarheid van het project met Richtlijn 92/43/EEG van de Raad6: 

                                                 
5 Richtlijn 2001/42/EU van het Europees Parlement en de Raad van woensdag 27 juni 2001 betreffende 

de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (PB L 197 van 21.7.2001, 
blz. 30). 

6 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7). 
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a) in het geval een project aanzienlijke milieueffecten kan hebben op 
Natura 2000-gebied(en) (overeenkomstig artikel 6, lid 3), moet de juiste 
beoordeling zijn uitgevoerd en afgerond voordat de vergunning voor het 
project wordt verleend; 

b) in het geval een project aanzienlijke negatieve milieueffecten heeft op 
Natura 2000-gebied(en), moet worden voldaan aan de vereisten van artikel 6, 
lid 4, van Richtlijn 92/43/EEG, met inbegrip van kennisgeving of advies van 
de Commissie. 

6.9. Adequate informatie over de aanvullende milieu-integratiemaatregelen zoals een 
milieu-audit, milieubeheer en specifieke milieubewaking, waaruit blijkt dat in 
voldoende mate wordt voldaan aan de vastgestelde behoeften. 

6.10. Adequate schatting van de kosten van de maatregelen gericht op negatieve 
milieueffecten. 

6.11. Verenigbaarheid van het project met de relevante sectorale milieurichtlijnen indien 
van toepassing, in het bijzonder: 

a) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad7 voor projecten 
die van invloed zijn op waterlichamen (in voorkomend geval voor projecten 
die vallen onder de vrijstellingen op grond van artikel 4, lid 7, van die richtlijn, 
verificatie van de beoordeling); 

b) Richtlijn 91/271/EEG8 voor projecten in de sector van stedelijk afvalwater; 

c) Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad9, alsmede 
relevante toepasselijke richtlijnen zoals de Richtlijn 1999/31/EG van de Raad10 
voor projecten met betrekking tot vaste afvalstoffen; en 

d) Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad11 voor projecten 
waarvoor uit hoofde van die richtlijn een vergunning verleend moet worden. 

7. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder g), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

7.1. Samenhang en toereikendheid van de projectdoelstellingen in het licht van de 
specifieke doelstellingen beschreven onder de relevante prioritaire assen van de 
desbetreffende operationele programma's. 

7.2. Geschiktheid van de bijdrage van het project aan resultaat- en prestatie-indicatoren 
van de prioritaire as. 

                                                 
7 Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van 

een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid (PB L 327 van 22.12.2000, 
blz. 1). 

8 Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk afvalwater 
(PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40). 

9 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3). 

10 Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 
van 16.7.1999, blz. 1). 

11 Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake 
industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) (PB L 334 van 
17.12.2010, blz. 17). 
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7.3. Toereikendheid van de verwachte bijdrage van het project aan de 
sociaaleconomische ontwikkeling. 

7.4. Bewijs dat de begunstigde passende maatregelen heeft genomen om een optimaal 
gebruik van de infrastructuur in de operationele fase te waarborgen. 

8. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften van 
artikel 101, eerste alinea, onder h), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

8.1. Gerechtvaardigde totale geplande financiële middelen en gerechtvaardigde geplande 
steun uit hoofde van de fondsen, correct weergegeven in het financieringsplan.  

8.2. Toereikendheid van het financieringsplan van het project, financiële haalbaarheid 
gezien de jaarlijkse financiële behoeften voor de uitvoering van het project. 

8.3. Geschiktheid en controleerbaarheid van de fysieke en financiële indicatoren voor het 
controleren van de voortgang van het project, rekening houdende met de 
vastgestelde risico's. 

9. Criteria voor kwaliteitsbeoordeling voor de informatievoorschriften voor 
artikel 101, eerste alinea, onder i), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

9.1. Deugdelijkheid en haalbaarheid van het voorgestelde tijdschema voor de uitvoering 
van het grote project, rekening houdend met de vastgestelde risico's. 

Wanneer de uitvoering van het project langer duurt dan de programmeringsperiode, 
geschiktheid van de aangegeven fasen en optimale organisatie vanuit een oogpunt 
van doelmatigheid en efficiëntie. 
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BIJLAGE III 

Lijst met in elektronische vorm in het bewakingssysteem te registreren en te bewaren gegevens (als bedoeld in artikel 24) 

Er zijn gegevens vereist voor activiteiten die worden ondersteund door het ESF, het EFRO, het Cohesiefonds en het EFMZV, tenzij anders 
vermeld in de tweede kolom. 

Vereiste gegevens Fondsen waarvoor geen 
gegevens vereiste zijn 

Gegevens over de begunstigde1213 

1. Naam of unieke identificatiecode van iedere begunstigde   

2. Informatie of de begunstigde een publiekrechtelijk instantie of een privaatrechtelijk orgaan is   

3. Informatie of de BTW over de door de begunstigde gemaakte uitgaven oninbaar is op grond van de 
nationale btw-wetgeving 

 

4. Contactgegevens van de begunstigde   

Gegevens over de concrete actie 

5. Naam of unieke identificatiecode van de concrete actie   

6. Korte beschrijving van de concrete actie   

7. Datum van indiening van de aanvraag voor de concrete actie  

8. Startdatum zoals aangegeven in het document waarin de voorwaarden voor de steun worden 
vastgesteld 

 

9. Einddatum zoals aangegeven in het document waarin de voorwaarden voor de steun worden 
vastgesteld 
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10. Feitelijke datum waarop de concrete actie fysiek is voltooid of volledig is uitgevoerd  

11. Orgaan dat het document uitgeeft waarin de voorwaarden voor de steun worden vastgesteld  

12. Datum van het document waarin de voorwaarden voor de steun worden vastgesteld  

13. Informatie of de concrete actie een groot project is en CCI nr. Niet van toepassing op het 
ESF en het EFMZV 

14. Informatie of de concrete actie een gemeenschappelijke actieplan is en CCI nr. Niet van toepassing op het 
EFMZV 

15. Informatie of de concrete actie subsidies op grond van het Werkgelegenheidsinitiatief voor 
jongeren bevat 

Niet van toepassing op het 
EFRO, het Cohesiefonds 

en het EFMZV 

16. Informatie of de publieke steun voor de concrete actie deel uitmaakt van staatssteun  

17.  Informatie of de concrete actie op grond van een publiek-private samenwerkingsstructuur wordt 
uitgevoerd 

Niet van toepassing op het 
EFMZV 

18. Valuta van de concrete actie  

19. CCI van programma('s) op grond waarvan de concrete actie wordt ondersteund  

20. Prioriteit(en) van programma('s) op grond waarvan de concrete actie wordt ondersteund  

21. Fonds(en) ter ondersteuning van de concrete actie  

22. Betrokken regiocategorie Niet van toepassing op het 
Cohesiefonds en het 
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EFMZV 

Gegevens over categorieën steunverlening 

23. Code(s) voor terrein van steunverlening Niet van toepassing op het 
EFMZV 

24. Code(s) voor financieringsvorm Niet van toepassing  op 
het  EFMZV 

25. Code(s) voor soort gebied  Niet van toepassing  op 
het EFMZV 

26.  Code(s) voor uitvoeringssystemen per gebied Niet van toepassing  op 
het EFMZV 

27. Code(s) voor thematische doelstelling Niet van toepassing  op 
het ESF en het EFMZV 

28. Code(s) voor secundair thema ESF Niet van toepassing  op 
het EFRO, het 

Cohesiefonds en het 
EFMZV 

29. Code(s) voor economische activiteit Niet van toepassing  op 
het EFMZV 

30. Code(s) voor plaats van uitvoering Niet van toepassing  op 
het EFMZV 
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Gegevens over indicatoren 

31. Naam en unieke identificatiecode voor elk van de gemeenschappelijke en programmaspecifieke 
outputindicatoren die relevant zijn voor de concrete actie of indien vereist op grond van de 
fondsspecifieke bepalingen, naam en unieke identificatiecode voor elke gemeenschappelijke 
outputindicator, uitgesplitst naar geslacht voor deelnemers 

 

32. Meeteenheid voor elke outputindicator   

33. Streefcijfer voor de outputindicator, uitgesplitst naar geslacht waar van toepassing  

34. Prestatieniveau van elke outputindicator voor elk uitvoerend kalenderjaar, uitgesplitst naar geslacht, 
indien van toepassing 

 

35. Naam en unieke identificatiecode voor elk van de gemeenschappelijke en programmaspecifieke 
resultaatindicatoren14 die relevant zijn voor de concrete actie of indien vereist op grond van de 
fondsspecifieke bepalingen, naam en unieke identificatiecode voor elke gemeenschappelijke 
resultaatindicator, uitgesplitst naar geslacht, indien van toepassing 

 

36. Meeteenheid voor elke resultaatindicator  

37. Uitgangswaarde voor elke verstrekte resultaatindicator Niet van toepassing  op 
het ESF 

38. Streefwaarde voor de verstrekte resultaatindicator, indien van toepassing uitgesplitst naar geslacht  Niet van toepassing  op 
het EFRO en het 

Cohesiefonds 

39. Meeteenheid voor elk doel en elke uitgangswaarde  

40. Prestatieniveau van elke resultaatindicator voor elk kalenderjaar, uitgesplitst naar geslacht, indien 
van toepassing  

Niet van toepassing  op 
het EFRO en het 
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Cohesiefonds 

Financiële gegevens over elke concrete actie (in de valuta die op de concrete actie van toepassing 
is) 

41. Bedrag van de totale subsidiabele kosten van de concrete actie, dat is goedgekeurd in het document 
waarin de voorwaarden voor de steun zijn vastgesteld 

 

42. Bedrag van de totale subsidiabele kosten waaruit de overheidsuitgaven bestaan, zoals bepaald in 
artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 

 

43. Bedrag van overheidssteun, zoals aangegeven in het document waarin de voorwaarden voor de 
steun worden vastgesteld 

 

Gegevens over betalingsaanvragen van de begunstigde (in de valuta die op de concrete actie van 
toepassing is) 

44. Datum van ontvangst van elk verzoek tot uitbetaling van de begunstigde  

45. Datum van elke betaling aan de begunstigde op basis van de betalingsaanvraag  

46. Bedrag van subsidiabele uitgaven in betalingsaanvraag, die de basis vormen voor elke betaling aan 
de begunstigde 

 

47. Bedrag aan overheidsuitgaven, zoals bepaald in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013, dat overeenkomt met de subsidiabele uitgaven die de basis vormen voor elke 
betaling  

 

48. Bedrag van elke betaling aan de begunstigde op basis van de betalingsaanvraag  

49. Netto-inkomsten van de concrete actie tijdens de uitvoering, die niet zijn meegerekend in het 
document waarin de voorwaarden voor de steun worden vastgesteld, en die in mindering zijn 
gebracht op de subsidiabele uitgaven  
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50. Begindatum van de verificaties ter plaatse van de concrete actie die wordt uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 125, lid 5, onder b), van Verordening (EU) nr. 1303/2013 

 

51. Datum van audits ter plaats overeenkomstig artikel 127, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 
en artikel 28 van deze verordening 

 

52. Instantie die de audit of verificatie uitvoert  
Gegevens over uitgaven in betalingsaanvragen van de begunstigde, gebaseerd op de werkelijke 

kosten (in de valuta die op de concrete actie van toepassing is) 

53. Bij de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis van de werkelijk 
gemaakte en betaalde kosten, vermeerderd met bijdragen in natura en afschrijvingen, indien van 
toepassing  

 

54. Overheidsuitgaven, zoals bepaald in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 die 
overeenkomen met de aan de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis 
van de daadwerkelijk vergoede en betaalde kosten, vermeerderd met bijdragen in natura en 
afschrijvingen, indien van toepassing  

 

55. Type contract als voor de toekenning van het contract de bepalingen van Richtlijn 2004/17/EG15 of 
Richtlijn 2004/18/EG16 (werken/diensten/leveringen) of Richtlijn […] van het Europees Parlement 
en de Raad+17 gelden 

 

56. Bedrag van het contract als voor de toekenning van het contract de bepalingen van Richtlijn 
2004/17/EG of Richtlijn 2004/18/EG of Richtlijn […]+ gelden 

 

57. Subsidiabele uitgaven die zijn gedaan op basis van een contract als voor dat contract  de bepalingen 
van Richtlijn 2004/17/EG of Richtlijn 2004/18/EG of Richtlijn […]+ gelden 

 

58. De gebruikte procedure voor de plaatsing van de opdracht als voor de toekenning van het contract 
de bepalingen van Richtlijn 2004/17/EG of Richtlijn 2004/18/EG of Richtlijn […]+ gelden 

 

59. Naam of unieke identificatiecode van de contractant als voor de toekenning van het contract de 
bepalingen van Richtlijn 2004/17/EG of Richtlijn 2004/18/EG of Richtlijn […]+ gelden 

 

Gegevens over uitgaven in betalingsaanvragen van de begunstigde, gebaseerd op standaardschalen 
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van eenheidskosten (bedragen in de valuta die op de concrete actie van toepassing is) 

60. Bedrag van de bij de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis van 
standaardschalen van eenheidskosten 

 

61. Overheidsuitgaven, zoals bepaald in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, die 
overeenkomen met de bij de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis 
van standaardschalen van eenheidskosten  

 

62. Definitie van een eenheid die moet worden gebruikt voor de toepassing van de standaardschaal van 
eenheidskosten 

 

63. Aantal geleverde eenheden, zoals aangegeven in de betalingsaanvraag voor elke eenheidspost  

64. Eenheidskosten voor een enkele eenheid voor elke eenheidspost  

Gegevens over uitgaven in betalingsaanvragen van de begunstigde, gebaseerd op forfaitaire 
betalingen (bedragen in de valuta die op de concrete actie van toepassing is) 

65. Bedrag van de bij de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis van 
vaste bedragen  

 

66. Overheidsuitgaven, zoals bepaald in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, die 
overeenkomen met de bij de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis 
van forfaitaire bedragen 

 

67. Voor elk forfaitair bedrag, geleverde prestaties (output of resultaten) overeengekomen in het 
document waarin de voorwaarden voor de steun op basis van de uitbetaling van forfaitaire 
betalingen worden vastgesteld  

 

68. Voor elk forfaitair bedrag, het bedrag dat is overeengekomen in het document waarin de 
voorwaarden voor de steun worden vastgesteld  

 

Gegevens over uitgaven in betalingsaanvragen van de begunstigde, gebaseerd op vaste percentages 
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(in de valuta die op de concrete actie van toepassing is) 

69. Bedrag van de aan de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis van een 
vast percentage 

 

70. Overheidsuitgaven, zoals bepaald in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, die 
overeenkomen met de aan de Commissie gedeclareerde subsidiabele uitgaven, vastgesteld op basis 
van een vast percentage  

 

Gegevens over geïnde bedragen van de begunstigde 

71. Datum van elke terugvorderingsbeschikking  

72. Bedrag van overheidsuitgaven die door elke terugvorderingsbeschikking worden beïnvloed  

73. Totale subsidiabele uitgaven die door elke terugvorderingsbeschikking worden beïnvloed  

74. Datum van ontvangst van elk door de begunstigde terugbetaald bedrag naar aanleiding van een 
terugvorderingsbeschikking  

 

75. Door de begunstigde terugbetaalde bedragen aan overheidssteun, naar aanleiding van een 
terugvorderingsbeschikking (zonder rente of boetes)  

 

76. Totale subsidiabele uitgaven die overeenkomen met de door de begunstigde terugbetaalde bedragen 
aan overheidssteun  

 

77. Bedrag van naar aanleiding van een terugvorderingsbeschikking oninbare overheidssteun  

78. Totale subsidiabele uitgaven die overeenkomen met oninbare overheidssteun  

Gegevens over betalingsaanvragen aan de Commissie (in EUR) 

79. Datum van indiening van elke betalingsaanvraag inclusief subsidiabele uitgaven van de concrete 
actie  

 

80. Het totale bedrag van subsidiabele uitgaven die de begunstigde heeft gedaan en betaald bij de  
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uitvoering van de bij de in elke betalingsaanvraag opgenomen concrete actie 
81. Het totale bedrag van overheidsuitgaven, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 15, van Verordening 

(EU) nr. 1303/2013, van de concrete actie, opgenomen in elke betalingsaanvraag 
 

82. Wanneer de concrete actie een financieel instrument is, het totale bedrag van aan het financiële 
instrument betaalde programmabijdragen, opgenomen in elke betalingsaanvraag   

 

83. Wanneer de concrete actie een financieel instrument is, het totale bedrag van de overheidsuitgaven, 
zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, wat overeenkomt met 
het totale bedrag van aan het financiële instrument betaalde programmabijdragen, opgenomen in 
elke betalingsaanvraag  

 

84. Wanneer de concrete actie een financieel instrument is, het totale bedrag van effectief betaalde 
programmabijdragen als subsidiabele uitgaven, in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b), en d), 
van Verordening (EU) nr. 1303/2013, zoals opgenomen in elke betalingsaanvraag 

 

85. Wanneer de concrete actie een financieel instrument is, het totale bedrag van de overheidsuitgaven, 
dat overeenkomt met het totale bedrag van effectief betaalde programmabijdragen als subsidiabele 
uitgaven, in de zin van artikel 42, lid 1, onder a), b), en d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013, 
zoals opgenomen in elke betalingsaanvraag 

 

86. In het geval van staatssteun waarop artikel 131, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van 
toepassing is, het aan de begunstigde op grond van de concrete actie als voorschot betaalde bedrag, 
zoals opgenomen in elke betalingsaanvraag 

 

87. In het geval van staatssteun waarop artikel 131, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van 
toepassing is, het bedrag van het voorschot, zoals opgenomen in een betalingsaanvraag, dat door 
uitgaven van de begunstigde is gedekt binnen drie jaar na de betaling van het voorschot   

 

88. In het geval van staatssteun waarop artikel 131, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van 
toepassing is, het bedrag dat aan de begunstigde op grond van de concrete actie als voorschot is 
betaald, zoals opgenomen in een betalingsaanvraag, dat niet door uitgaven van de begunstigde is 
gedekt en waarvan de driejarige periode nog niet verstreken is  

 

89. Bedrag van subsidiabele uitgaven, zoals opgenomen in elke betalingsaanvraag, op grond van Niet van toepassing op het 
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artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1304/2013 EFRO, het cohesiefonds, 
het EFMZV 

90. Bedrag van subsidiabele uitgaven, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013, opgenomen in elke betalingsaanvraag, op grond van artikel 14, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Niet van toepassing op het 
EFRO, het cohesiefonds, 
het EFMZV 

Gegevens over bij de Commissie ingediende rekeningen op grond van artikel 138 van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 (in EUR) 

91. De datum van indiening van elk stel rekeningen, inclusief uitgaven onder de concrete actie    

92. Datum van indiening van de rekeningen waarin de laatste uitgaven van de concrete actie zijn 
opgenomen na de voltooiing van de concrete actie (wanneer de totale subsidiabele uitgaven 
1 000 000 EUR of meer bedragen (artikel 140 van Verordening (EU) nr. 1303/2013)) 

 

93. Totale bedrag van de subsidiabele uitgaven van de concrete actie, ingevoerd in de 
boekhoudsystemen van de certificeringsautoriteit, zoals opgenomen in de rekeningen  

 

94. Totale bedrag van de overheidsuitgaven, zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 15, van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 en gemaakt bij het uitvoeren van de concrete actie, dat overeenkomt met het 
totale bedrag van de subsidiabele uitgaven in de boekhoudsystemen van de certificeringsautoriteit, 
opgenomen in de rekeningen  

 

95. Totale bedrag van de betalingen aan de begunstigde, op grond van artikel 132, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013, dat overeenkomt met het totale bedrag van de subsidiabele 
uitgaven in de boekhoudsystemen van de certificeringsautoriteit, zoals opgenomen in de rekeningen 

 

96. Totale subsidiabele uitgaven van de concrete actie, ingetrokken tijdens het boekjaar, zoals 
opgenomen in de rekeningen 

 

97. Totale overheidsuitgaven, zoals gedefinieerd in artikel 2lid 15, van Verordening (EU) 
nr. 1303/2013, die overeenkomen met de totale subsidiabele uitgaven, ingetrokken tijdens het 
boekjaar, zoals opgenomen in de rekeningen 
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98. Totale subsidiabele uitgaven van de concrete actie, teruggevorderd tijdens het boekjaar, zoals 
opgenomen in de rekeningen  

 

99. Totale overheidsuitgaven die overeenkomen met de totale overheidsuitgaven van de concrete actie 
die zijn teruggevorderd tijdens het boekjaar, zoals opgenomen in de rekeningen  

 

100. Totale subsidiabele uitgaven van de concrete actie, die moeten worden teruggevorderd aan het 
einde van het boekjaar, zoals opgenomen in de rekeningen 

 

101. Totale overheidsuitgaven van de concrete actie die overeenkomen met het totale subsidiabele 
bedrag, dat moet worden teruggevorderd aan het einde van het boekjaar, zoals opgenomen in de 
rekeningen 

 

102. Voor de concrete actie die is opgenomen in elk stel rekeningen, het totale bedrag van uitgaven 
van verhaalde bedragen overeenkomstig artikel 71 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 tijdens het 
boekjaar 

 

103. Voor de concrete actie die is opgenomen in elk stel rekeningen, de overheidsuitgaven, zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 15, van Verordening (EU) nr. 1303/2013, die overeenkomen met het 
totale bedrag van uitgaven van verhaalde bedragen overeenkomstig artikel 71 van Verordening 
(EU) nr. 1303/2013 tijdens het boekjaar 

 

104. Totaal subsidiabel bedrag van de uitgaven van de concrete actie, niet terug te vorderen, zoals 
aan het einde van het boekjaar opgenomen in de rekeningen 

 

105. Totale overheidsuitgaven van de concrete actie die overeenkomen met het totale subsidiabele 
bedrag van oninbare uitgaven aan het einde van het boekjaar, zoals opgenomen in de rekeningen 

 

Gegevens over specifieke soorten aan maxima onderworpen uitgaven 

106. Bedrag van gedane en betaalde EFRO-type uitgaven met cofinanciering door de ESF, op grond 
van artikel 98, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013  

Niet van toepassing op het 
EFRO, het Cohesiefonds 

en de EFMZV 

107. Bedrag van gedane en betaalde ESF-type uitgaven met cofinanciering door de EFRO, op grond 
van artikel 98, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 

Niet van toepassing op het 
ESF, het Cohesiefonds en 
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het EFMZV 

108. Bedrag van gedane en betaalde uitgaven buiten het programmagebied, maar binnen de Unie, op 
grond van artikel 70, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 13, lid 2, van 
Verordening (EU) nr. 1304/2013 

 

109. Bedrag van gedane en betaalde uitgaven buiten de Unie, op grond van artikel 13, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 1304/2013 

Niet van toepassing op het 
EFRO, het Cohesiefonds 

en het EFMZV 

110. Bedrag van gedane en betaalde uitgaven buiten het EU-gedeelte van het programmagebied, op 
grond van artikel 20, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1299/2013 

Niet van toepassing op het 
ESF, het Cohesiefonds en 

het EFMZV 

111. Bedrag van gedane en betaalde uitgaven voor de aankoop van grond, op grond van artikel 69, 
lid 3, onder b) van Verordening (EU) nr. 1303/2013 

 

112. Bedrag van de bijdragen in natura aan de concrete actie op grond van artikel 69, lid 1, van 
Verordening (EU) nr. 1303/2013  

 

113. Bedrag van gedane en betaalde uitgaven in derde landen die onder het Instrument voor 
pretoetredingssteun of het Europees nabuurschapsinstrument voor ETS-acties vallen 

Niet van toepassing op het 
ESF, het Cohesiefonds en 

het EFMZV 
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BIJLAGE IV 

Fundamentele eisen voor beheers- en controlesystemen en de indeling daarvan met 
betrekking tot de effectieve werking als bedoeld in artikel 30  

 

Tabel 1: Belangrijkste vereisten 

Belangrijkste vereisten van beheers- en 
controlesystemen 

Betrokken 
instanties/autoriteiten 

Betreft 

1 Adequate scheiding van functies en adequate 
systemen voor verslaglegging en toezicht 
ingeval de verantwoordelijke autoriteit de 
uitvoering van taken aan een andere instantie 
toevertrouwt. 

Managementautoriteit 
Interne 

controle-
omgeving 

2 Passende selectie van concrete acties. Managementautoriteit 

3 Adequate voorlichting voor begunstigden 
over de toepasselijke voorwaarden voor de 
geselecteerde concrete acties.  

Managementautoriteit 

4 Adequate beheersverificaties. Managementautoriteit 

Management- 
en controle- 
activiteiten 

5 Effectief systeem om te garanderen dat 
alle documenten met betrekking tot 
uitgaven en audits worden aangehouden, 
om te zorgen voor een toereikend 
audittraject. 

Managementautoriteit 

6 Betrouwbaar systeem voor het verzamelen, 
vastleggen en opslaan van gegevens voor de 
uitvoering van toezicht, evaluatie, financieel 
beheer, verificatie en audit, waaronder 
koppelingen met de systemen voor 
elektronische gegevensuitwisseling met de 
begunstigden. 

Managementautoriteit 

Management en 
controle- 

activiteiten / 
toezicht 

7 Doeltreffende invoering van evenredige 
maatregelen tegen fraude. 

Managementautoriteit 

8 Passende procedures voor het opstellen van 
de beheersverklaring en de jaarlijkse 
samenvatting van definitieve auditverslagen 
en uitgevoerde controles. 

Managementautoriteit 
Management en 

controle- 
activiteiten  

9 Adequate scheiding van functies en adequate 
systemen voor verslaglegging en toezicht 
ingeval de verantwoordelijke autoriteit de 
uitvoering van taken aan een andere instantie 
toevertrouwt. 

Certificeringsautoriteit 
Interne 

controle- 
omgeving 
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Belangrijkste vereisten van beheers- en 
controlesystemen 

Betrokken 
instanties/autoriteiten 

Betreft 

10 Geschikte procedures voor het opstellen en 
indienen van betalingsaanvragen. 

Certificeringsautoriteit Management en 
controle- 

activiteiten / 
toezicht 

11 Geschikte geautomatiseerde administratie 
van de gedeclareerde uitgaven en van de 
overeenkomstige overheidsbijdrage. 

Certificeringsautoriteit 

12 Geschikte en volledige administratie van 
terugvorderbare, geinde en geschrapte 
bedragen. 

Certificeringsautoriteit 

13 Passende procedures voor het opstellen en 
certificeren van de volledigheid, 
nauwkeurigheid en waarachtigheid van de 
jaarrekeningen. 

Certificeringsautoriteit 

Management en 
controle- 

activiteiten 

14 Adequate scheiding van functies en adequate 
systemen om ervoor te zorgen dat indien een 
andere instantie de controle uitvoert in 
overeenstemming met het programma-
auditstrategie, deze de nodige functionele 
onafhankelijkheid heeft en rekening houdt 
met internationaal aanvaarde 
controlenormen. 

Auditautoriteit 

Interne 
controle-
omgeving 

15 Adequate systeemaudits. Auditautoriteit 

16 Adequate audits van concrete acties. Auditautoriteit 

17 Adequate audits van de rekeningen. Auditautoriteit 

18 Passende procedures voor het verstrekken 
van een betrouwbare 
accountantsverklaring en voor het 
opstellen van het jaarlijkse 
controleverslag. 

Auditautoriteit 
Controle- 

activiteiten  
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Tabel 2: Indeling van de fundamentele eisen voor de beheers- en controlesystemen met 
betrekking tot hun werking   

Categorie 1 Werkt goed. Geen of alleen kleine verbetering(en) 
nodig.  

Categorie 2 Werkt. Enige verbetering(en) nodig.  

Categorie 3 Werkt gedeeltelijk. Aanzienlijke verbeteringen nodig. 

Categorie 4 Werkt in wezen niet. 

 


