
 

 
Bijlage 1: Niet-subsidieerbare kosten: Extract van het Koninklijk Besluit van 11 
september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking - Art. N4 
 

 
De volgende kosten komen niet in aanmerking als gesubsidieerde kosten : 
 
1. alle boekhoudkundige verrichtingen die geen betalingen inhouden, tenzij ze voortkomen 

uit een wettelijke verplichting ten laste van de interventie; 
2. voorzieningen voor risico's en kosten, verliezen, schulden of eventuele toekomstige 

schulden; 
3. schulden of debetinteresten tenzij deze interesten het directe gevolg zijn van een 

vertraging in de betaling van een schuldvordering overeenkomstig de voorwaarden van 
artikel 32, die de twee maanden overschrijdt; 

4. dubieuze schuldvorderingen, met inbegrip van werkelijke of geschatte verliezen, 
ingevolge niet-invorderbare tegoeden en andere vorderingen, evenals de juridische 
kosten verbonden aan het terugvorderen ervan; 

5. wisselkoers verliezen; 
6.  Leningen aan derden; 
7.  waarborgen en borgtochten; 
8. kosten die al gedekt zijn door een andere subsidie; 
9. facturen van andere organisaties voor goederen en diensten die reeds gesubsidieerd 

werden; 
10. contracten voor onderaanneming of consultancy voor essentiële taken in het 

programma, project, synergieproject of partnerschapsproject met de gouvernementele 
samenwerking, die tot de "core business" van de gesubsidieerde organisatie behoren; 

11. uitbesteding via diensten- of consultancycontracten aan eigen personeelsleden, aan 
leden van de beheerraad en de algemene vergadering van de gesubsidieerde organisatie; 

12. onderverhuring van allerlei aard aan zichzelf; 
13. de aankoop van terreinen en onroerend goed, tenzij deze aankopen onontbeerlijk zijn 

voor het bereiken van de doelstellingen van de interventie, en op voorwaarde dat de 
eigendom daarvan aan het einde van het programma aan een partner wordt 
overgedragen;  

14. uitgaven ten gevolge van een schadeloosstelling naar aanleiding van een schadegeval 
voortvloeiend uit burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie; 

15. opzegvergoedingen voor niet gepresteerde opzegperiode; 
16. uitgaven verbonden aan expatriëring (verhuis, installatiepremie, vliegtickets voor de 

partner en personen ten laste) voor contracten van minder dan twaalf maand; de 
aankoop van alcoholhoudende dranken, tabak en afgeleide producten. 
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